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Taiwan Cherry Blossom 
ไทเป ไถจง จิว่เฟิ่ น สุรยินัจนัทรา เยห่ลวิ 4วนั 3คนื 

พัก โรงแรมอาบน ้าแร ่1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน 
พิเศษ! เมน ูชาบไูตห้วนั สูตรตน้ต ารบั ปลาประธานาธบิด ีและ ซฟูีด้เยห่ลวิ 

 

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน  
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานธรณีเย่หลิว  
เมืองโบราณจิวเฟิ่ น ช้อปป้ิง ตลาดฟง่เจี๋ย ตลาดซีเหมินติง และ ร้านค้าปลอดภาษี 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
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◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD230   DMK-TPE   06.40-11.25 
RETURN        :    FD231   TPE-DMK    12.05-15.00 

 

 
03.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 

(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา
หยวน ประเทศไต้หวัน  FD230 DMK-TPE 06.40-11.25 
เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  Germanium Shop 
ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน                                                                                        

   Lido Spa Resort  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัด
พระถังซัมจั๋ง - ร้านชา TEA SHOP – เมืองไถจง – ฟง่เจีย๋ ไนท์
มาร์เก็ต 

   
Twin Star at Taichung  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานธรณีเย่หลิว - 
หมู่บ้านโบราณ จ่ิวเฟิ่น – ช้อปปิ้ งซีเหมินติง   

   
PaPa Whale Hotel Ximending 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอน
เมือง  FD231 TPE-DMK 12.05-15.00 

    

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

12-15 กุมภาพันธ์ 2566 16,888  
 
 
 
 

ไมม่ีราคเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกนิ 2 
ปี ราคา 4,000 บาท ) 

 
 
 
 
 

6,500 

25  

17-20 กมุภาพันธ์ 2566 16,888 25  

19-22 กมุภาพันธ์ 2566 16,888 25  

24-27 กมุภาพันธ์ 2566 16,888 25  

26 กุมภาพันธ์ – 01 มนีาคม 2566 16,888 25  

03-06 มนีาคม 2566 17,888 25  

05-08 มนีาคม 2566 16,888 25  

10-13 มนีาคม 2566 16,888 25  

12-15 มีนาคม 2566 16,888 25  

17-20 มนีาคม 2566 16,888 25  

19-22 มนีาคม 2566 16,888 25  

วันทีห่นึ่ง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมอืงไทเป - อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
                   Germanium Shop - ตกึไทเป 101 – วัดหลงซาน                                                                                     อาหาร เที่ยง, เย็น 
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06.40 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD230 
11.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไตห้วันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร (เวล

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะ
ไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซ่ึงเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางการเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิ อีกทั้งยงั
เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย น าท่านชม 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai-Shek Memorial 
Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่
ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 
เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก 
เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 
ด้ า นมี หลั งค าทรง  8 
เ หลี่ ย ม สี น ้ า เ งิ น แบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรง
กลางของจัตุรัสเสรีภาพ 
มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้น
เ ท่ า กั บอ ายุ ของท่ า น
ประธานาธิบดี จากนั้นน า
ท่านไปชมสินค้าส่งออก
ชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ 
Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยใน
การปรับสมดุล ในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุ
ลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย
ให้ร่างกายสดชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย พาท่าน
เดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 
101 นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน และ
เป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจ
ของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การ
ตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมา
อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 
89 ของตึกไทเป เป็นชั้นส าหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว 
ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกจิการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงช้ันน าของไต้หวันทีม่สิีนค้าหรูหรา แฟช่ัน ภัตตาคาร 
ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป) พาท่านไปเยี่ยมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) 
เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแกแ่ละมชีื่อเสียงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี
แล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพ่ือเป็นสถานทีสั่กการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือของชาวจีน มี
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รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียก
กันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่2) พิเศษ! เซตชาบไูต้หวัน สูตรต้นต ารับ 
ที่พัก : Lido Spa Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา ชมความสวยงาม
ของทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
ไต้หวัน ตั้งอยู่ ในภูเขาของมณฑลหนานโถว  พ้ืนที่
ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจน
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” 
จุดเด่นคือพ้ืนน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉาก
หลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่าเขียวชอุ่มอัน
อุดมสมบูรณ์ น าท่านเยี่ยมชม วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบ
สุ ริยันจันทรา  (Sun Moon Lake Wenwu Temple) 
ภายในวัดมีรูปปั้ นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่ง
ปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาวไต้หวันเชื่อ
กันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความส าเร็จ
ในหน้าทีก่ารงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิง
ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปราถนา จึงท าให้ได้รับ
ความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพใน
วัดแห่งนี้ และพาท่านไปไหว้ขอพรที ่วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ 
วัดสวนกวง (Xuanguang Temple)  เป็นวัดที่ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมี
รูปทองค าของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้
ว่า “ปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี 

 วันทีส่อง      หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง - ร้านชา TEA SHOP – เมืองไถจง –  
                       ฟง่เจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต                                                                                                                                       อาหารเช้า, เที่ยง                                                   
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พาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างย่ิง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ต้ังแต่ ชาอู
หลงต้งต่ิง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซ่ึงชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และ
ท่านยังสามารถซ้ือเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมือง
ใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝ่ังซ้าย
ของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่
ภาคกลางของเกาะ จากนั้นพาท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลาด
กลางคืนฟง่เจี๋ย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาด
กลางคืนทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง 
ความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ
ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street 
Food มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อปกัน 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : Twin Star at Taichung หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (TaiPei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซ่ึงเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็น
เมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย พาท่านเดินทางไปช้อปป้ิงกนัที ่
ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกนั
อย่างกว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด 
เช่น สับปะรดกระป๋อง น ้าสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการน า
สับปะรดมาท าเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปร้ียวหวานก าลังดี เนื้อ
เค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน พาทุก
ท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ อุทยานธรณีเย่หลิว 
(Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทัศน์
หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง พ้ืนที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะ
เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทาง
ธรณีวิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลท าให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะ
แปลกตาแตกต่างกันออกไป 
 
 
 
 
 

  วันทีส่าม     ไถจง - ไทเป – ร้านพายสปัปะรด – อุทยานธรณีเย่หลิว - หมูบ้่านโบราณ จ่ิวเฟิ่ น – ช้อปป้ิงซีเหมินติง   อาหาร เชา้,เที่ยง 
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เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) พิเศษ! เมนู ซีฟูด้เย่หลิว  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ จ่ิวเฟิ่ น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้ง
เมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็น
อย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน ้าชา 
ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกันอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปป้ิงของวัยรุ่นที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
ของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซ่ึงเป็นแห่งช้อปป้ิงของวัยรุ่นช่ือดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น เป็น
แหล่งก าเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค ส าคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่
พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นต ารับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดชาของใต้หวัน 
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เย็น        อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 
ที่พัก : PaPa Whale Hotel Ximending  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
12.05 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD231 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
เมื่อเดนิทางถงึใตห้วนั ผู้เดินทางจะไดรั้บชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบนิ โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เร่ิมตรวจทันทีในวันที่
เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จ าเป็นต้องส่ง
หลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

วันทีส่ี่        ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                            อาหาร เช้า                                                  
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► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
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3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ขออนุญาตเก็บค่าทิปวันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
            แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


