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TFD15 Forever Love Taiwan  
ไทเป ไถจง สรุยินัจนัทรา จิ�วเฟ"� น ซื�อเฟ"�น จหีลง 4วนั 3คนื 

พัก ไทเป 1คนื ไถจง 1คนื โรงแรมอาบนํ3าแร่ 1คนื 
พิเศษ! เมน ูปลาประธานาธบิด ีบฟุเฟ<ตช์าบไูตห้วนั เสี�ยวหลงเปา และชาบ ูสูตรตน้ตาํรบั 

 

เชค็อนิแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟ"�น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

ปล่อยโคมลอย ซือเฟ"�น เยอืน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ถา่ยรปูกบั ตึกไทเป 101 ไหวข้อพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม   

ชอ้ปป"3 งตลาดดงั ตลาดกลางคืนอี3จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 
นํ3าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันที� โปรแกรมท่องเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน 

ประเทศไต้หวัน   FD230 DMK-TPE 07.25-12.20 

เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟ"� นและผิงซี – ร้านชา TEA 

SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ�วเฟ"� น 

  � 
Yidear Hotel  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาด
กลางคืนไถจง � �  

Twin Star Hotel 

 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium 
Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปป"3 งย่านซีเหมินติง � � � 

Lido Spa hotel  
(พักโรงแรม อาบนํ3าแร่) 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4   
ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
FD231 TPE-DMK 13.50-16.45 

�    



� FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD230   DMK-TPE   07.25-12.20 

RETURN        :    FD231   TPE-DMK   13.50-16.45 
 

 
 

 

04.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั3น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA 

(FD)  โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปlาก่อนขึ3นเครื�อง 

07.25 น.       นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน AIR ASIA (FD)  เที�ยวบินที� FD230 

12.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั�วโมง กรุณาปรับนา ิกา ของท่านเป"นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหม าย)  

จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลง (Keelung) เปmนเมืองเล็กๆติดชายฝp� งทะเลตั3งอยู่ในพื3นที�แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไต้หวัน เมืองจีหลง เคยถูกเรียกว่า “Jilong” ซึ�งหมายความว่า สุ่มไก่ แต่ต่อมาเปลี�ยนเปmน “Keelung” ซึ�ง

หมายความว่า “มั�งมีที�ดินและเจริญรุ่งเรือง”  นําท่านเชค็อนิแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่บูราโนแห่งไต้หวัน (Zhengbin Fishing 

Harbor) เปmนท่าเรือที�มีความเก่าแก่ และยังเปmนหนึ�งในสถานที�ที�ใช้ในการจัดงานแข่งเรือมังกรในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง 

ที�นี�ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือประมงที�มีชื�อว่า “เรือศิลปะพื3นบ้าน” ซึ�งเปmนพิพิธภัณฑ์เรือแห่งแรกที�ตั3งอยู่บนทะเล ทําให้เปmน

จุดเด่นของท่าเรือแห่งนี3  

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดี�ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

14-17 เมษายน 2566 23,888  
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีราคเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกิน  

2 ป} ราคา 4,000 บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
5,500 

25  

15-18 เมษายน 2566 21,888 25  

20-23 เมษายน 2566 18,888 25  

21-24 เมษายน 2566 18,888 25  

27-30 เมษายน 2566 19,888 25  

28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 20,888 25  

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 21,888 25  

05-08 พฤษภาคม 2566 19,888 25  

11-14 พฤษภาคม 2566 18,888 25  

12-15 พฤษภาคม 2566 17,888 25  

18-21 พฤษภาคม 2566 17,888 25  

19-22 พฤษภาคม 2566 17,888 25  

25-28 พฤษภาคม 2566 17,888 25  

26-29 พฤษภาคม 2566 17,888 25  

วันที�หนึ�ง       ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวนั – 

                      สถานีซือเฟ"�นและผิงซี - ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ�วเฟ"�น                                                          � อาหารเย็น                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั3นนําท่านเดินทางไปสถานที�ยอดฮติ สถานีซือเฟ"�น

และผิงซี (Shifen Pingxi) เปmนอีกหนึ�งสถานีที�นี3 ผู้คน

นิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน (ค่าทัวร์ รวมค่าปล่อย

โคมลอย สําหรับ 4 ท่าน/ 1 โคมลอย ) ลักษณะเด่นของ

ซือเฟ"� น คือมี เส้น ท างรถไฟที�ตั3ง คู่ขนาน ไปกับถนน

โ บ ร า ณ ซื อ เ ฟ"� น  แ ล ะ ยั ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง ด้ าน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเปmน

อย่างมาก ทั3งสองฝp� งทางรถไฟเต็มไปด้ว ยร้าน ค้ า , 

ร้านอาหารพื3นเมือง, ร้านขายของที�ระลึกและอื�นๆ ที�

น่าสนใจอีกมากมาย จากนั3นพาท่านไปช้อปกันที� ร้านชา 

TEA SHOP ไต้หวันขึ3นชื�อว่าเปmนดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําให้

ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเปmนอย่างยิ�ง ที�นี�มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั3งแต่ ชาอูหลงต้งติ�ง ชาอูหลงปlายเหา 

และชาเถี�ยกวนอิน ซึ�งชาทั3ง 3 ประเภทนี3 จัดได้ว่าเปmนชาชื�อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื3อเปmนของฝาก

กลับไปได้อีกด้วย 

พาทุกท่านไปเช็คอนิแลนด์มารค์สําคญัของไตห้วนั หมู่บ้านโบราณ จิ�วเฟ"�น (Jiufen) เมืองโบราณที�เต็มไปด้วยสีสันสวย

จากโคมแดงสว่างทั�วทั3งเมือง เปmนเมืองโบราณที�ตั3งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที�สวย

และมีเอกลักษณ์เปmนอย่างมาก ตั3งอยู่บนภูเขา และเปmนเมืองเล็กๆ ที�ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน 

นอกจากนี3ยังมีร้านนํ3าชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื3อกันอีกด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น (มื3อที�1)  

ที�พัก : Yidear Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 



(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื3อที�2) 
นําทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความ

สวยงามของดอกซากุระบานสะพรั�งรอบ ๆ  ทะเลสาบนํ3า

จืดจากธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดของเกาะไต้หวัน ตั3งอยู่ใน

ภูเขาของมณฑลหนานโถว พื3นที�ตอนกลางของเกาะ มี

ชื�อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า

เปmน “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื3นนํ3าสี

ฟ�าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเปmนภูเขาสูง

ใหญ่อุดมไปด้วยพื3นที�ป<าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง (มื3อที�3) พิเศษ! เมนู ปลา

ประธานาธิบดี 

จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมือง

ใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั3งอยู่ทางตอนกลางฝp� งซ้าย

ของ เกาะไต้หวัน  เปmน เมือง แห่ง อุตสาหกรรมและ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั3งอยู่

ภาคกลางของเกาะจากนั3นพาทุกท่านไปช้อปป"3 งกันที� 

ตลาดกลางคืนไถจง ที�นี�มีทั3งร้านอาหาร ของกิน ร้าน

เสื3อผ้า ร้านรองเท้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า มีแต่

ของกิน ของขึ3นชื�อที�ใต้หวันเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้

เลือกช้อปเลือกซื3อกันได้ตามอัธยาศัย เพื�อไม่เปmนเวลา

อันรบกวนของท่าน 

เย็น � อิสระอาหารเย็นเพื�อไม่เปmนการรบกวนเวลาของท่าน 
ที�พัก : Twin Star Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื3อที�4) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวง
ของเกาะไต้หวัน เปmนเมืองที�เจริญที�สุดของประเทศ 
ซึ�งเปmนเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง
และเศรษฐกิจ อีกทั3งยังเปmนเมืองขนาดใหญ่ที�มีความ
เปmนสากล แลยังมีแหล่งท่องเที�ยวที�หลากหลายและ
น่าสนใจอยู่มากมาย พาท่านเดินทางไปช้อปป"3 งกันที� 
ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยม
ปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทําให้เปmนแหล่ง
ผลิดสิน ค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น  สับปะรด
กระปlอง นํ3าสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั3งยังมีการนํา
สับปะรดมาทําเปmนเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี3ยวหวาน
กําลังดี เนื3อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเปmนของเด็ดของไต้หวัน นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang 
Kai-Shek Memorial Hall) เปmนหนึ�งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที�ท่องเที�ยวหลักที�ต้องมาของเมืองไทเป 
สร้างขึ3นตั3งแต่ป} 1976 เพื�อเปmนการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เปmนอาคารสีขาวทั3ง 4 ด้านมีหลังคา
ทรง 8 เหลี�ยมสีนํ3าเงินแบบสถาปpตยกรรมแบบจีน ตั3งเด่นเปmนสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 
ขั3นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี  

วันที�สอง    เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง                � อาหารเช้า, เที�ยง, เย็น
                                                   

วันที�สาม    ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปป"3 งย่านซีเหมินติง 
                                                                                               � อาหาร เช้า, เที�ยง 



เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง (มื3อที�5) พิเศษ! เมนูเสี�ยวหลงเปา สูตรต้นตํารับ 

นําท่านไปชมสินคา้ส่งออกชื�อดงัของ ใต้หวนัที�ศูนย ์Germanium Shop เปmนสร้อยที�มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล 
ในร่างกาย ซึ�งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื�นและยัง
ลดอาการปว ดอีกด้วย 

นําทุกท่าน เดิน ท า ง ไ ป
ถ่ายภาพเช็คอนิบริเวณ
ด้า น หน้า ตึกไท เป 10 1 
นับเปmนแลนด์มาร์คที�โดด
เด่นที�สุดของไต้หวัน และ
เปmนตึกที�มีชื�อเสียงระดับ
โลก เรียกได้ว่าเปmนความ
ภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั3ง
ส ถ า ปp ต ย ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง การตกแต่งทั3ง
ภายนอก และภายในที�ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี�ยม นอกจากนี3ท่านยังสามารถขึ3นไป ชั3นที� 89 ของตึกไทเป เปmน
ชั3นสําหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเปmน
ศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเปmนแหล่งช้อปป"3 งชั3นนําของไต้หวันที�มีสินค้าหรูหรา แฟชั�น ภัตตาคาร ร้านอาหาร
รสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ3นตึกไทเป)  จากนั3นพาทุกท่านไปช้อปป"3 ง ตลาดดัง ย่านซีเหมิน ติง 
(Ximending) เปmนย่านช้อปป"3 งของวัยรุ่นที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ�งเปmนแห่งช้อป
ป"3 งของวัยรุ่น เปmนแหล่งกําเนิดของแฟชั�นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเปmนหนึ�งในแลนด์มาร์ค สําคัญของเมืองไทเป
ด้วย และแน่นอนที�พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นตํารับ ที�ถือว่าเปmนแหล่งต้นกําเนิดชาของใต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น         � รับประทานอาหารเย็น (มื3อที�6) พิเศษ! เมนูชาบู สูตรต้นตํารับ 

ที�พัก : Lido Spa hotel (พักโรงแรม อาบนํ3าแร่) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า   � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื3อที�7) 

นําทุกท่านไปไหว้ขอพรที� ศาลเจ้าแม่กวนอิม (Iinkou Guayin Temple) ท่านสามารถขอพรได้ทุกด้านไม่ว่าจะเปmน การ

ขอพรในเรื�องโชคลาภ ความรัก การทํางาน หรือ การเรียน นอกจากจะขอพรแล้ว สถาปpตยกรรม ประติมากรรมตาม

กําแพงทั3งยังในโถงเปmนที�สวยงามและมีเอกลักษณ์ที�โดดเด่นเปmนอย่างมากอีกด้วย 

จากนั3นนําทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื�อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

13.50          เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที�ยวบินที� FD231 

16.45          เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

**************************************** 
 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ3นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานั3น  

ทั3งนี3การเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปmนหลักสําคัญ 

วันที�สี�        ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง              � อาหารเช้า  
                        



 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

เม ื�อเดนิทางถงึใต้หวนั ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั3งหมด 4 ชุดที�สนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เริ�มตรวจทันทีในวนัที�

เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื�อเปmนหลักฐานในกรณีที�มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จําเปmนต้องส่ง

หลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั3งนี3จะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึ3นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั3ง มิฉะนั3นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเปmนต้องชําระคา่

ทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั3น 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั3นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เง ื�อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั3งแต่ 30 วันขึ3นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที�ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปmนอื�นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี3รวม   

(บริษัท ดําเน ินการให้ กรณียกเลิกทั3งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม ่สามารถรีฟpนด์เปmนเงินหรือการบริการอื�นๆได้) 

1.  ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั3นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั,วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั,วกรุ๊ปเท่านั8นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2.  ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปmนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยวเพิ�ม) 

กรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน   

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ3าหนักกระเปlาสายการบิน AIR AISA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 20 กิโลกรัม ถือขึ3นเครื�องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สาย

การบินเรียกเก็บ 



6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบริษัทฯประกันภัยที�บริษัททําไว้ 

ทั3งนี3ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที�มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั�งซื3อประกันสุขภาพเพิ�มได้จากบริษัทประกันทั�วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ3ามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี3ไม ่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปmนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ3ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปlาที�โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ3าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั3งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั3งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั3งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ3นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ3นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6.  เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั3งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั3งหมด  

7. รายการนี3เปmนเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั3งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเท ศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เปmนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�

ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั3งนี3ขึ3นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปmนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั3น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั3งสิ3นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั3น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเปmนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปmนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   


