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TAIWAN 

TAIWAN SO HAPPY 5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

กําหนดวันเดนิทาง ผูใ้หญพ่ัก 2-3 ทา่น ทา่นละ พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

14 – 18 เม.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

20 – 24 เม.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 *24,900.- 5,900.- 

04 – 08 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

11 – 15 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

25 – 29 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

01 – 05 ม.ิย. 66 *24,900.- 5,900.- 

22 – 26 ม.ิย. 66 22,900.- 5,900.- 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ      

2 เดนิทางสวุรรณภมู ิ สนามบนิเถาหยวน 

(BR206 : 01.45-06.35)    ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั

จันทรา   วดัพระถังซมัจ๋ัง   วัดเหวนิหวู ่ เมอืงเจยี

อี ้

✈   Renyi Lake Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 รา้นชา TEA SHOP  อทุยานอาลซีาน  ชมป่าสนพัน

ปี  เมอืงไทเป  ศนูยเ์จอรเ์มเนยี  ตลาดซือ่หลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต 

  X Hotel Midtown Richardson  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 หมูบ่า้นฉือเฟ่ิน  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน    

ถา่ยรปูทา่เรอืประมงเจิง้ปิน  ไทเป  ชอ้ปป้ิงซเีหมิ

นตงิ 

  X Hotel Midtown Richardson  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 น้ําพรุอ้นเป่ยโถว  ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้

89)  รา้นคอสเมตคิ  ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด  

 X ✈  



Page 3 of 18 

 

 

 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็  สนามบนิเถาหยวน  

กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-

23.30) 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 

23  กโิลกรมั โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

[สําคัญมาก!!  ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์หรอืเนื้อสัตวแ์ปรรูปเขา้เมอืงไตห้วันหากฝ่า

ฝืนมโีทษจับปรับได]้ 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206  (มอีาหารและ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

  

วนัทีส่อง เดนิทางสวุรรณภมู ิ สนามบนิเถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35)  

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา   วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่ เมอืงเจยีอี ้

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล  

 

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา  

ทะเลสาบน้ําจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 

กโิลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึง่บนเหมือนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมือน

พระจันทรเ์สีย้วทีกํ่าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่า

เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไตห้วัน นําท่านน่ังเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบแหง่นี ้
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 

 จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋  

นมสัการพระทนต ์(ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุ

สงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยินั จันทรา 

 

 จากนัน้นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่ 

เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์

 

สกัการะเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากใน

ดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป  

วัดนีถ้อืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สําคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ส ิง่

ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอล

ลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 
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 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้ 

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและทะเล ถอืเป็นเมอืงเดยีวในไตห้วันทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิากถงึ 3 แหง่ 

ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน อุทยานแห่งชาตชิายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต ้(Southwest Coast 

National Scenic Area) และอทุยานแห่งชาตสิริายา  โดยทัง้ 3 แห่งนี้ ลว้นมทีัศนียภาพทีโ่ดดเด่นและ

สวยงาม ตัง้แต่ภเูขาไปจนถงึชายทะเล ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของยวีซ่นั ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของไตห้วันอกีดว้ย 

ทําใหเ้จยีอีม้รีะบบนเิวศทางทะเลทีอ่ดุมสมบรูณ์ เหมาะกับการทําประมงและเพาะเลีย้งหอยนางรมเป็น

อยา่งยิง่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

ทีพ่กั Ren Yi Lake Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  

วนัทีส่าม รา้นชา TEA SHOP   อทุยานอาลซีาน   ชมป่าสนพนัปี   เมอืงไทเป  

ศนูยเ์จอรเ์มเนยี  ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 นําทา่นแวะชมิชาไตห้วนัแท้ๆ   

ทีน่ิยมปลูกกันมาก ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นที่สูง และอากาศที่เย็นตลอดทัง้ปีของที่นี่ ทําใหช้าที่นี่มี

รสชาตดิ ีกลมกลอ่มและพันธุช์าของทีน่ีย่งัเป็นพันธุช์าทีนํ่ามาปลกูในภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย 

อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน  

ทีม่คีวามสงูจากระดับน้ําทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางที่

ว ิง่ขึน้เขาสงูไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกันไต่ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่

ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สู่อุทยานอาหลีซ่ัน เป็นอุทยานที่มคีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงโด่งดังมากของ

ไตห้วัน นําทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดับแบบขัน้บนัไดสลับทางราบสองขา้ง

ทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี้มอีายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ

พรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 



Page 6 of 18 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ  

เสน้ทางรถไฟสายอาลซีนัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัทีย่งัปกครองไตห้วัน เพือ่ใชเ้ป็น

เสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซ่ันลงมายังพืน้ทีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที ่

13 ของโลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

 นําทา่น ชอ้ปป้ิง รา้น Germanium  

ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีุณสมบัต ิ

ทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ํา

ลกึทีเ่ป็นอญัมณีล้ําคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก 

 นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นให ้

ท่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยังมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุ่น  

รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Midtown Richardson หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีพ่กัยา่นซเิหมนิตงิ 

  

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นฉอืเฟ่ิน   หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ถา่ยรปูทา่เรอืประมงเจิง้ปิน    

ไทเป   ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
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 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นฉอืเฟ่ิน  

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ อยูใ่นอําเภอผงิส ีเป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น เนื่องจากใน

อดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถ่านหนิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการปล่อยโคมลอย (รวมค่า

โคม 1อัน/4ท่าน) ลักษณะคลา้ยโคมยีเ่ป็ง  มชีือ่ว่า “โคมขงหมงิ” ถูกประดษิฐข์ึน้โดยขงเบง้ ทีป่รกึษา

ดา้นการทหารคนสําคัญในประวัตศิาสตรย์คุสามก๊ก เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทัพตัง้แต่เมือ่

ครัง้อดตี ปัจจุบันจะมเีทศกาลโคมไฟผงิส ีหรอื PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทุกปีในวันที ่15 

ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิซึง่เป็นคืนทีพ่ระจันทรเ์ต็มดวงครัง้แรกในรอบปีหลังผ่านพน้ตรุษจีน 

คลา้ยกบัเป็นวันสง่ทา้ยเทศกาลตรษุจนี 

 

 นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  

ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้

ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัย

ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นที่

มกีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอื

หมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและที่นี่ยังมโีลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายทําซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นที่

ฉายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน
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จากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอกีแห่งหนึ่งของ

ไตห้วัน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)  

 นําทา่นสูเ่มอืงจหีลง แวะชม ทา่เรอืประมงเจิง้ปิน  

จดุเชค็อนิยอดฮอตฮติ อสิระถา่ยรปูตกึสลีกูกวาด หลากหลายสสีนัตส์ดุอารต์ 
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 นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ  

ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามส

แควร์ไตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนด์สนิคา้ทัง้

เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไมไ่ดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิง

อย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู 

น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 
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เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Midtown Richardson หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีพ่กัยา่นซเิหมนิตงิ 

  

วนัทีห่า้ น า้พุรอ้นเป่ยโถว   ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89)   รา้นคอสเมตคิ    

ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด   อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   สนามบนิเถาหยวน    

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-23.30) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเป่ยโถวดนิแดนแหง่น้ําพรุอ้นและประวัตศิาสตรไ์ตห้วัน 

 

นําท่านชม พพิธิภณัฑบ์อ่น า้พุรอ้นเป่ยโถว พพิธิภัณฑส์ไตลว์คิตอเรยีและการผสมผสานกันระหว่าง

ยโุรปกับโรมันอายเุกา่แกนั่บรอ้ยปีของไตห้วัน  ตัวอาคารชัน้แรกสรา้งขึน้จากอฐิสแีดงโดดเด่นสวยงาม

และชัน้ทีส่องทํามาจากไมก้ระดานตกแต่งดว้ยกระจกสโีมเสกมขีนาดใหญ่ประมาณ 2,300 ตารางเมตร 

และการออกแบบของพืน้ทีโ่ดยรวมมรีปูแบบเดยีวกบัภเูขา (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศ

ญี่ปุ่ น ภายในมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาและความรูเ้กี่ยวกับบ่อน้ําพุรอ้นและหอ้งอาบน้ํา 

นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีข่องหอ้งสมดุ สถานทีพ่ักตากอากาศ บอ่น้ํารอ้นและรา้นขายของทีร่ะลกึอกีดว้ย 
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 เดนิทางกลับไทเป น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101  

ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนด์มารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ัน

แปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วัน  โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน 

เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตันทีช่ว่ย

ถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสงูทีส่ดุในโลก 

แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมค่าขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุ

ในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89) 
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เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด  

ถอืวา่เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซือ้เป็นขนม

ฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

 

นําทา่นแวะชม รา้นคอสเมตคิ  

ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทาง

บา้นได ้

 ทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  

ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีสํ่าคัญคอื

หอ้งแกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ 

หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีค่รปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิอง

ท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสื้อผา้ รถยนต์กันกระสุนประจําตําแหน่งที่จัดแสดงไวอ้ย่าง

น่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และ

อกีหนึง่สว่นทีสํ่าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค

และในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตี่อท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 
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 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.45 น. อําลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดย

เทีย่วบนิที ่BR205  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

23.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

14 – 18 เม.ย. 66 *24,900.- 5,900.- 

20 – 24 เม.ย. 66 22,900.- 5,900.- 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 *24,900.- 5,900.- 

04 – 08 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

11 – 15 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

25 – 29 พ.ค. 66 22,900.- 5,900.- 

01 – 05 ม.ิย. 66 *24,900.- 5,900.- 

22 – 26 ม.ิย. 66 22,900.- 5,900.- 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กนั  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูที่

นอน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรปูแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรมนัน้ๆ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์

*เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง*  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตุระหว่าง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทาง

เจา้หนา้ที ่** 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไตห้วันประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน ถา้กรณีทางรัฐบาลไตห้วันประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

2. คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันสําหรับชาวตา่งชาต ิ

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 

*สําหรับทา่นทีรั่บประทานอาหารพเิศษ อาหารเจ หรอืไมท่านเนื้อสัตว ์ไมท่านหม ูไมท่านไก ่และมคีวามจําเป็น

ใหท้างบรษัิทจัดเตรยีมอาหารไวใ้หท้า่นเป็นพเิศษนอกเหนือจากทีก่รุ๊ปจัดไวใ้นรายการ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

5. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น (ยกเวน้เด็กอายตํุ่ากวา่ 2 ปีบรบิรูณ์) 

7. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่น ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (ไมบ่งัคับทปิ) 

8. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกล่าว ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางก่อนทุกครัง้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก

ไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 16,000 บาท  

3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  ในกรณีทีค่า่ทัวรร์าคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  

3.3 กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 21 วันก่อนออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด **30 วันก่อนเดนิทาง

สําหรับชว่งสงกรานตแ์ละปีใหมห่รอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด** 

3.4 กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน หรอืราคาทัวรโ์ปรโมชัน่ ตอ้งชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนเทา่นัน้ 

4. กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แตท่า่นจองทัวร ์มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

5. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน้ําเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

6. การยกเลกิการเดนิทาง 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

6.1 แจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

6.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชําระมา ส่วนทีเ่หลือ 50% หัก 

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

6.3 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 

**สําคัญ!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดย

ผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

6.4 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นชาอูห่ลง , รา้น COSMETIC , ศนูยแ์ร ่GERMANIUM , รา้นขนมพืน้เมอืง 

ฯลฯ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้น

รัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรัฐบาลไตห้วัน  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ณ วันทีม่กีารลงรา้น 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไม่ชําระตามกําหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนทําใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้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) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 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 สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ําคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจําตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจํากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


