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วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – สนำมบนิเถำหยวน  

(SL…. : 06.40-11.30) – ไถจง –  ยำ่นกำรคำ้

ฉนิเหมย่ – Chun Shui Tang (ชุนสุย่ถงั) – โรง

ละครโอเปรำ่แหง่ชำตไิถจง – เฟิงเจีย่ไนทม์ำร์

เก็ต 

X  X 
  Butler Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 

2 

ไถจง – ผหูลี ่– ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ 

– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – โรงงำนผลติ

ชำ – ซือ่หลนิไนทม์ำรเ์ก็ต    

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซำนซือ่ –

รำ้นคอสเมตคิ – หุบเขำบ่อน ำ้พุรอ้น (Thermal 

Valley) – หอ้งสมดุเป่ยโถว – ถนนโบรำณต ัน้สุย่ 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 

อทุยำนเยห๋ลิว่ – หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน – ถนนโบรำณสอื

เฟิน (ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน) – ศนูยเ์จอเม

เนยีม – รำ้นขนมพำยสบัปะรด –  ชมตกึไทเป 

101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

  X 
  Ever Spring Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

03.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ณ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  อำคำร 1 ช ัน้ 

3 เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิสำยกำรบนิ THAI  LION AIR (SL)  โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิและโหลดสมัภำระกอ่นขึน้เครือ่ง 

06.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI  LION AIR (SL)   เทีย่วบนิที ่SL…. 

  (บรกิำรอำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเถำหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ต ์ชำบ ูชำบ ูสไตลไ์ตห้วนั 

 

5 

อสิระ ชอ้ปป้ิงใหจ้ใุจตลอดวนั (FREEDAY) – 

สนำมบนิเถำหยวน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) /  

(SL.... : 23.50-02.40+1) 

 X X  

*** กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ  (ดอนเมอืง)– สนำมบนิเถำหยวน – ไถจง  – ยำ่นกำรคำ้ฉนิเหมย่  –Chun Shui Tang  

          (ชุนสุย่ถงั (– โรงละครโอเปรำ่แหง่ชำตไิถจง  –เฟิงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต 

ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วทริปนี้ 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทวิทัศนร์าวกับภาพวาดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีความสูงถงึ 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
หุบเขาบ่อน า้พุร้อน เป็นหน่ึงในแหล่งน า้พุร้อนเป่ยโถว 
อุทยานธรณีเย่หล่ิว เป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตยิอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮติของนักท่องเทีย่วที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยทีสื่อเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต  ซีเหมินติง 
เมนูพเิศษ !!  ,อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน...เส่ียวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตลไ์ต้หวัน 
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บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง)  

 เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมตามพทุธศาสนา  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยำ่นกำรคำ้ฉนิเหมย่  

 แตกต่างจากยา่นการคา้อืน่ ๆ ในไถจง มันมบีรรยากาศทางศลิปะและวัฒนธรรมทีแ่ข็งแกร่งและรูปแบบ

ของรา้นคา้ใกลเ้คยีงนัน้สอดคลอ้งกับบรรยากาศทางปัญญาและศลิปะ แมว้่าแต่ละรา้นจะมเีอกลักษณ์

ของตัวเอง แต่ก็สะทอ้น กันและกัน. หากคุณตอ้งการมปีระสบการณ์ทีแ่ตกต่างในย่านการคา้ Qinmei 

Commercial District เป็นตัวเลอืกทีด่มีาก ๆ มนัจะท าใหค้ณุสมัผัสอยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Chun Shui Tang (ชุนสุย่ถงั)  

 ชาไขม่กุไตห้วันเจา้แรกของโลก ซึง่มชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกในการคดิคน้ "ชานมไขม่กุ" กอ่ตัง้ขึน้ที ่Siwei 

Street ใน Taichung ซึง่รูจั้กกันในชือ่ "Bubble Black Tea Street"  ชานมไขม่กุไม่ไดเ้ป็นเพยีง

เครือ่งดืม่ แต่ยังเป็นวัฒนธรรมและจติวญิญาณ ความทรงจ าและความภาคภูมใิจของชวีติรากหญา้ใน

ไตห้วัน ดว้ยการแกไ้ขชือ่ "Chun Shui Tang Founding Store" หวังว่าวัฒนธรรมของชานมไขม่กุจะถูก

ถ่ายทอดไปยังผูค้นทั่วโลกและพวกเขาจะเขา้ใจความงามของชวีติอาหารของคนธรรมดาอย่างแทจ้รงิ 

(ไมร่วมคำ่เครือ่งดืม่)  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงละครโอเปรำ่แหง่ชำตไิถจง  

 โรงละครทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวญีป่่นชือ่ดัง อโิตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคดิ “ถ ้าเสยีง”จงึท า

ใหก้ าแพงของอาคารมคีวามโคง้มนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตัง้อยู่ได ้โดยไม่ตอ้งใชเ้สาค ้าและ

ก าแพงตัง้ฉาก ภายในอาคารประกอบดว้ย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) 

หอ้งโลง่ (Black Box) และพืน้ทีก่จิกรรม (Corner Salon) ซึง่สามารถจัดไดท้ัง้การแสดงและงานประชมุ

ระดับนานาชาต ิ นอกอาคารยังมสีวนกลางแจง้ (Outdoor Plaza) และสวนลอยฟ้า (Rooftop Sky 

Garden) เปิดตอ้นรับผูม้าเยอืนใหม้าน่ังพักผอ่น จงึเป็นอาคารทีน่่าแวะมาชมความงามอยา่งยิง่  

 

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เฟ่ิงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต  

ตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่

ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

    

 

   พกัที ่Butler Hotel Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูลี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืง อตุสาหกรรมและเมอืงท่าเรอืทีส่ าคัญของไตห้วันรองลงมา

จากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุในไตห้วัน  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ  

ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงาม ไมว่่าจะเป็น

การชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้  

วนัทีส่อง      ไถจง  – วดัเหวนิหวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ – ผหูลี ่–

โรงงำนผลติ 

   ซือ่หลนิไนทม์ำรเ์ก็ต – ชำ        
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ (Xuanguang Temple)  

นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึ่งทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าที่

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อีกทัง้มีว ิวทะเลสาบที่สวยงาม และ

พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ 

ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย์ และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่

ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
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เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย พาทา่นเยีย่มชม โรงงำนผลติชำ  

 ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาในระดับความสงูเป็น

พันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไทเป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ช ัว่โมง)  

 เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง ทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม 

เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 

3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  

 

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

   

 น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิง ซือ่หลนิไนทม์ำรเ์ก็ต  

 หนึง่ในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงไทเป โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆ คอืโซน

ตลาดในอาคารเก่าซึง่มักจะเป็นรา้นอาหารและขนมมทีัง้แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเล็กๆ เกอืบ 500 

รา้นคา้ ทีเ่นน้ขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของไตห้วันสไตล ์Street Food ตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึยา่ง, หอยทอด

, ไกท่อด, ขา้วขาหม,ู และเครือ่งดืม่สไตลไ์ตห้วันตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  พกัที ่ Ever Spring Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

 น าทา่นชม อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค  

 สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชค็ เป็นอาคารสขีาวทัง้ 

4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางของจัตุรัส

เสรภีาพ มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทอง

สมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนื

เฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของ

ทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซำนซือ่  

หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 

300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนชว่งปีค.ศ. 1738 แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิ

เป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ตามความเชือ่ ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจาก

ทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่บัทมิ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง  เทพเจา้กวนอเูรือ่งความ

ซือ่สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงให ้

สมหวังดา้นความรัก 

 

วนัทีส่ำม      อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ) หบุเขำบอ่น ำ้พุรอ้น – รำ้นคอสเมตคิ– วดัหลงซำนซือ่ –Thermal  

          Valley) – หอ้งสมดุเป่ยโถว – ถนนโบรำณต ัน้สุย่ 
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รำ้นคอสเมตคิ  

ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมาย หลายแบรนด ์ทีท่่านสามารถ ซือ้เป็นของฝากแกค่น

ทางบา้นได ้

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...เส ีย่วหลงเปำ 

 

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขำบอ่น ำ้พุรอ้น (Thermal Valley)  

 ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตส้ดุของเขตความรอ้นใตพ้ภิพของกลุ่มภเูขาไฟตา้ถุนซึง่เป็นทีลุ่่มหุบเขาทีอ่ยู่

ตดิกบัสวนสาธารณะเป่ยโถว เป็นหนึง่ในแหลง่น ้าพรุอ้นเป่ยโถว เนื่องจากมคีวันก ามะถันทีล่อยฟุ้ งตลอด

ปี เห็นแลว้ท าใหน้กึถงึนรกภมู ิจงึมชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า "หุบเขานรก" หรอื "ทะเลสาบผ"ีน ้าพุรอ้นของทีน่ี่

เป็นน ้าพุรอ้นที่มอีุณหภูมขิองน ้าสูงที่สุดในกลุ่มภูเขาไฟตา้ถุน ทวิทัศน์ที่อบอวลและเต็มไปดว้ยควัน

ก ามะถันราวกบัอยูใ่นความฝันและแดนสวรรค ์ 

 

 จากนัน้น าทา่นชม หอ้งสมดุเป่ยโถว(Taipei Public Library Beitou Branch)  

 ทีน่ี่เคยไดช้ือ่ว่าเป็นหอ้งสมุดตดิอันดับโลกในเรือ่งความสวยงาม การก่อสรา้งสถาปัตกรรมทีส่วยงาม 

โดยทีม่ไีมม้าสรา้ง แลว้เลน่ลวดลายอยา่งสวยงาม โดยภายนอกจากร่มรืน่มากดว้ยตน้ไมปั้จจุบันนี้ทีน่ี่ถูก

เปิดใหเ้ป็นทีท่อ่งเทีย่วไปในตัว เพราะใครมาใครไปก็จะแวะมาถา่ยรปูกนั  
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณต ัน้สุย่ Tamsui Old Street  

 จุดชมววิพระอาทติย์ตกน ้าที่ไดรั้บความนิยมมากส าหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมหีนุ่มสาวมากมาย

เดนิทางมาชมพระอาทติยต์กน ้า มลีักษณะเป็นปากอา่วทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมายาวนานตัง้แต่ 400 ปีที่

แลว้ และหลังจากชมววิสวยๆกนัแลว้ ก็จะมาเดนิเลน่กนัตอ่ แหลง่ชอ้ปป้ิง กนิเทีย่ว ทีปั่จจุบันไดรั้บความ

นยิมอยา่งมาก  

 

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

  

  พกัที ่ Ever Spring Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตเิยห๋ลิว่  

อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไป ในทะเล การเซาะ

กร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...อำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

วนัทีส่ ี ่       อทุยำนเยห๋ลิว่ – หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน – ถนนโบรำณสอืเฟิน (ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน) – ศนูย์

เจอเมเนยีม – รำ้นขนมพำยสบัปะรด –  ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ)ชอ้ปป้ิงซเีหม ิ– 

นตงิ 
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บำ่ย  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่จิว่เฟ่ิน  

  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิที่แปลกตา อกีทัง้ยังมบีัวลอย เผือกที่โด่งดังที่สุดใน

ไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั ้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได ้

นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณสอืเฟ่ิน (Shifen Old Street)  

 ชมุชนเล็กๆ รมิทางรถไฟสายเก่าของสายรถไฟผงิซ ี(Ping xi Line) ถนนแห่งนี้เป็นชมุชนเก่าแก่ที่

เมือ่ก่อนเป็นเสน้ทางล าเลยีงถ่านหนิสมัยทีญ่ีปุ่่ นยดึครองไตห้วัน นักท่องเทีย่วนยิมมาปล่อยโคมลอย

กระดาษ เมือ่ซือ้โคมไฟก็มกีารเขยีนความปรารถนาทีจ่ะอธษิฐานและปล่อยขึน้ทอ้งฟ้า และสนุกกับการ

เดนิเล่นไปตามรางรถไฟ มรีา้นอาหารและโปสการ์ดใหเ้ลือกซือ้ รา้นขายงานฝีมอืผลติภัณฑโ์คมไฟ 

(ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน) 

 

 

จ

า

ก

นั้

น

น า

ท่

า

น
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เดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ (Germanium Power Center)  

ศูนยเ์ครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ 

ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจาก

โทรศัพทม์อืถือ ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถงึ

ปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน  

 

จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รำ้นขนมพำยสบัปะรด ชือ่ดังเพือ่ให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน   

 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ)  

มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมกีาร

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดย

ผสมผสานสญัลักษณ์อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนยีมจนีและความเชือ่ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยลี ้ายคุได ้

อยา่งลงตัว ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน ตกึไทเป 101 มทีัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่และ

ชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ทีช่ัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหาร

ตา่งๆ 
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ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

   

 น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควรไ์ตห้วัน  

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike 

etc. แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถูกทีสุ่ดในโลก อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลาดไม่ได ้คอืการชมิ

อาหารไตห้วันแสนอรอ่ย เนือ่งจากทีน่ีม่รีา้นอาหารชือ่ดังมากมาย ใหเ้ราไดช้มิอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

   พกัที ่ Ever Spring Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

   อสิระชอ้ปป้ิงใหจ้ใุจตลอดวนั (FREEDAY) 

ท่านสามารถเลือกเดนิทางไดห้ลายวธิ ีเชน่ รถไฟใตด้นิ รถเมล ์รถแท็กซี ่รถจักรยาน เป็นตน้ แต่การ 

เดนิทางทีง่า่ยและสะดวกทีส่ดุทีแ่นะน าคอืรถไฟใตด้นิ หรอืทีเ่รยีกวา่ MRT ปัจจบุนั มที ้งัหมด 5 สาย เริม่

ใหบ้รกิารตัง้แต ่เวลาประมาณ 06.00 – 24.00 น. บรรยากาศในตูร้ถไฟโดยทั่วไปจะคลา้ยกับทีป่ระเทศ

ญี่ปุ่ น ราคาค่าบรกิารจะเสียตามระยะทางที่เราไป เริม่ตน้ตัง้แต่ 20 เหรียญไตห้วัน(NT$)จนถงึ 60 

เหรยีญ ไตห้วัน(NT$)การซือ้ตั๋วจะมอียู่ 2แบบหลักๆ คอืแบบทีซ่ ือ้เป็นเทีย่วจากตูข้ายตั๋วอัตโนมัตหิรอื

เคาน์เตอร ์ขายตั๋วกับอกีแบบคอืการใชบ้ัตรเตมิเงนิหรอืทีเ่รยีกว่า EASYCARD ทีเ่ป็นบัตรใบเดยีวใชไ้ด ้

กบัการ เดนิทางทกุประเภทในไทเป นอกจากนัน้ก็จะเป็นประเภทตั๋วแบบเหมาจา่ยแบบรายวันอืน่ๆ 

วนัทีห่ำ้      อสิระชอ้ปป้ิงใหจ้ใุจตลอดวนั (FREEDAY) – สนำมบนิเถำหยวน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
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สถำนทีท่อ่งเทีย่วแนะน ำ 

น ัง่กระเชำ้เมำคง  

อกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงไทเป ท่านจะไดพ้บกับความตืน่เตน้ขณะน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าเมา

คงกอนโดลาทีโ่ลดแลน่เหนอืเมอืงไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาตอิันสวยงาม และ ทวิทัศน์เมอืงไทเปใน

มมุมองทีแ่ตกตา่งจากบนภเูขาทีเ่ขยีวขจ ี

 

ตลำดปลำไทเป  

แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน เป็นแลนดม์ารก์อกีหนึง่แห่งใน ไทเป เปิดตัวอยา่ง

เป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพืน้ทีต่ลาดเดมิเมือ่ปี 2012 ซเูปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ อาณาจักรแห่ง

อาหารสดใหมท่ ้งัของทะเล, ผัก, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ทีจ่ัดใหบ้รกิารเป็นโซนของแต่ละ ประเภทอาหาร

จ านวนมากมายภายใตห้ลังคาเดยีวกนั ท ้งันีส้ามารถเลอืกชอ้ปของสดจากโซนตา่งๆใน ตลาดปลาปรงุสกุ

ไดต้ามใจชอบ รับประกนัคณุภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะท าใหคุ้ณลมืภาพตลาด สดแบบเดมิๆ 

ไปไดเ้ลย 

 

หมูบ่ำ้นทหำร ซือ่ซือ่หนนัซุน Old Military Village  

หมูบ่า้นโบราณแห่งแรกของประเทศไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเปใกลก้ับตกึ Taipei 101 จากการอพยพ

มาตัง้ถิน่ฐานของทหารก๊กมนิตั๋ง นับเป็นหมูบ่า้นแห่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทีส่ าคัญของประเทศ 

ดว้ยมนตเ์สน่หข์องชวีติทีเ่รยีบง่ายจากผูค้นในชมุชนเล็กๆ รายลอ้มดว้ยความเจรญิของเมอืงใหญ่และ

รา้นคา้เล็กๆ ภายในหมูบ่า้น ทีน่ีย่งัเป็นแลนดม์ารค์ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 แบบไมต่อ้งเสยีตังค ์

 

   อำหำรกลำงวนัและเย็น อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงของ

ทำ่น 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเถำหยวน 

 

23.50 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI  LION AIR (SL)  เทีย่วบนิที ่ SL…. 

  (บรกิำรอำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

02.40 น.+1 ถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ...... 
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    **หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ทำงบรษิทัฯ จะถอืผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั**   

 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

 

วนัเดนิทำง 

 

  รำคำทวัรผ์ูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

(31 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

12-16 เมษำยน 2566 29,999 บำท / ทำ่น 5,000 บำท / ทำ่น 15,999 บำท / ทำ่น 

 

        

 

 

1. คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนำ้ได ้(ทำ่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทำ่น ัน้) 

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิกอ่นการเดนิทาง **รำคำทวัรน์ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่24 ก.พ. 65  

3. คำ่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอ

ปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง 

ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีน่อน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับรูปแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรม

นัน้ๆ 

4. คำ่อำหำร ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

5. คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั  สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

7. คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไมเ่กนิ 500,000 บาท คุม้ครองผู ้

เอาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 

ในกำรเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และ มเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่

ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ

อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

 

 

 

1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

2. คา่ด าเนนิการคัดกรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีทีป่ระเทศไตห้วันตอ้งใหต้รวจ 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรุณำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม  1,500  บำทตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ คำ่ทปิหวัหนำ้

ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

5. คำ่ภำษมีลูคา่เพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

7. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

8. ตามนโยบายของไตห้วันรว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงไตห้วันเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นขายสนิคา้

พืน้เมอืง คอื ใบชำ,เจอรเ์มเนยีม, พำยสบัปะรด,รำ้นคอสเมตคิ  ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีล

กับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงค์จะเขา้รา้นทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,000 NTD /ทา่น 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 



Page 16 of 19 

 

 

  



Page 17 of 19 

 

 

  



Page 18 of 19 

 

 

 

 

 

** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ 

จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


