
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STG88 - ไต้หวนั เสริมดวง ท่ีสดุของความเช่ือเสริมดวงชะตา 4 วนั 3 คืน CI 

ก ำหนดกำรเดนิทำง สงิหำคม 2562 – มนีำคม 2563 (ตำมพเีรยีดดำ้นลำ่งคะ่) 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมำชกิทุกทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์S ประต ู 8  สำย

กำรบนิ CHINA AIRLINES เจำ้หนำ้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

08.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI838   

 (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

13.10 น. ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิถำหยวนหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขำมงักร 

ขอพรใหแ้คลว้คลำดปลอดภยั มคีวำมสุขในชวีติครอบครวั ปลอดโรคภยั เป็นวัดทีเ่กา่แก่

และมชีือ่เสยีง มอีายกุวา่ 300 ปี  ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 วัดหลงซนัซือ่ถกูทิง้ระเบดิจนพระ

อโุบสถไดร้ับความเสยีหายยับเยนิ  แตป่รากฏวา่ พระโพธสิตัวก์วนอมิ ทีป่ระดษิฐานภายในวัดนัน้

กลับไมไ่ดร้ับความเสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลีย่มใส ศรัทธา พากันมากราบไหว ้นอกจากนี้ยังมี

เทพเจา้ทีม่าจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, 

เทพเจา้กวนอ ู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่

กันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังในดา้นของความรกั 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ยำ่นชอ้ปป้ิงตลำดซเีหมนิตงิ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงยดิฮติของวัยรุน่ไตห้วัน 

หากเปรยีบกับบา้นเราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่เป็นศนูยร์วมแฟชัน่ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นเทรนดฮ์ติ

ของเหลา่บรรดาวัยรุน่ชาวไตห้วันมารวมกนัไวท้ีน่ี่ และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ 

เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค ์สารพัดแฟชัน่แลว้ ถนนแหง่นี้ก็ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดังตา่งๆ 

ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาต ิ 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วดัหลงซาน- ซีเหมินติง 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG88 - ไต้หวนั เสริมดวง ท่ีสดุของความเช่ือเสริมดวงชะตา 4 วนั 3 คืน CI 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴 อำหำรพเิศษ สุกีสู้ตรไตห้วนั 

พกัที ่   โรงแรม FIRST HOTEL TAIPEI  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัเสยีไหเ่ฉงิหวงเมีย่ว ขอคู ่ขอพรใหส้มหวงัในเร ือ่งของควำมรกั 

 สรา้งปี ค.ศ.1860 อยูท่ีย่า่นรมิแมน่ ้าตัน้สุย่ ใกลก้บัสวนสาธารณะ มเีทพประดษิฐานอยูภ่ายในนี้

มากมายหลายองค ์ แตไ่ฮไลทค์อื เยว่เ์ซีย่เหลา่เหรนิ เทพเจา้แหง่ความรักหรอืดวงจันทรป์ระจ า

วัด ทีเ่ชือ่วา่เป็นผูผ้กูชะตาน าพาใหเ้นื้อคูม่าพบกัน ทกุๆปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหลมาขอพรเรือ่ง

ความรักอยา่งคบัคั่ง ตัง้แตวั่ยหนุ่มสาว ไปจนถงึเหลา่ภรรยาทีม่าขอพรเทพใหม้ชีวีติคูท่ีร่าบรืน่  

วธิกีารไหวข้อพร ใหจ้ดุธปู 3 ดอก พรอ้มกระดาษไหว ้1 พับ อธษิฐานขอพรกับเทยีนกง โดยบอก

ชือ่นามสกลุ อาย ุทีอ่ยู ่แลว้ไหว ้3 ครัง้ และเดนิเขา้ทางประตขูวาเพือ่มาขอพรกบัเทพแหง่ความ

รัก และเทพเจา้ทัง้หลาย บอกชือ่นามสกลุ อาย ุ และทีอ่ยูข่องตัวเองอกีครัง้ พรอ้มวัตถปุระสงค์

หรอืพรทีต่อ้งการแลว้ตอ่ดว้ยการขอพร กับเทพอีห้ยงกงขอใหก้ารงานราบรืน่ เทพเฉงิหวงฝเูห

ยนิ ใหค้รอบครัวปรองดอง  และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ขอใหแ้คลว้คลาด ปลอดภยั พบเจอแตส่ิง่

ดีๆ   โดยจะมรีองเทา้น าโชคเป็นของทีร่ะลกึเพือ่ใหช้วีติคูร่าบรืน่ดว้ย  เชือ่กนัวา่เมือ่ซือ้รองเทา้ 

วนัท่ีสอง         ไทเป – วดัเสียไห่เฉิงหวงเม่ียว – วดัตา้หลงตงเป่าอนั – วดัขงจ้ือ – วดัเทียนโฮ่ว – วดัชิงซาน 

– ซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG88 - ไต้หวนั เสริมดวง ท่ีสดุของความเช่ือเสริมดวงชะตา 4 วนั 3 คืน CI 

 แลว้ ใหน้ าไปวนทีก่ระถางธปู 3 รอบจากนัน้ใหเ้อากลับไปเก็บไวใ้นตูเ้สือ้ผา้หอ้งนอน หันหัว

รองเทา้เขา้หาตูจ้ะท าใหส้ามไีมห่นีไปไหน ร ่าลอืมากถงึความศักดิส์ทิธิ ์

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัตำ้หลงตงเป่ำอนั  ขอพรใหสุ้ขภำพดแีละขอบุตร 

 เป็นวัดทีม่อีายมุากกวา่ 200 ปี เป็นวัดพทุธแบบจนีเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ. 1804  เพื่ออทุศิ

ใหก้ับเทพเป่าเซงิตา้ตี ้ เทพแหง่การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บซึง่เป็นพระประธานของวัด มี

สถาปัตยกรรมสวยงาม ตกแตง่ประดบัประดาตา่งๆ เชน่ ภาพจติรกรรมบนฝาผนัง รปูปัน้แกะสลัก

หนิและไม ้ ปัจจบุันไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมโดย UNESCO  ถอืเป็นวัด

ทีส่วยงามมากทีส่ดุของไทเป  นอกจากขอพรใหส้ขุภาพด ี คนยังนยิมมาขอพรใหม้บีตุรดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นไปยัง วดัขงจือ๊ ขอพรใหส้อบผำ่น 

 สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์งิตามแบบฉบบัวัดตน้ต ารับของจนี ภายในวัดมกีารสอนปรัชญาการใช ้

ชวีติในแง่มมุตา่งๆ ความเชือ่หลักของขงจือ้ในเรือ่งจรยิธรรม ความรู ้ และความเรยีบง่าย ถกู

รวบรวมเขา้ไวใ้นรปูแบบของวัดขงจือ้ในไทเปแหง่นี้ 

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัเทยีนโฮว่ ขอพรเรือ่งควำมปลอดภยั 

 สรา้งขึน้มากวา่ 270 ปี โดยสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ทพเจา้ Mazu ภายในวัดมรีปูปั้นของเทพธดิา

แหง่ทอ้งทะเลหรอืเจา้แมท่บัทมิ และมังกรขนาดเล็กทีป่ระดับในบอ่ปลาคารฟ์ 

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัชงิซำน ขอพรใหห้ำยจำกโรคภยัไขเ้จ็บ 

 เป็นวัดเล็กๆ เงยีบสงบ ผูค้นนยิมมาสกัการะเทพเจา้ชงิซาน เชือ่กันวา่มอี านาจในการปัดเป่าโรค

รา้ยรวมถงึโรคภยัไขเ้จ็บได ้สรา้งขึน้เมือ่ปี  พ.ศ. 2399 ผูค้นไมพ่ลกุพลา่น 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴 อำหำรพเิศษ เป็ดปกักิง่ 

จากนัน้เดนิทางสู ่ซือ่หลนิไนทม์ำเก็ต ทีน่ี่ทกุทา่นสามารถอสิระเลอืกซือ้เลอืกชมิอาหารอรอ่ย

เลศิรสทั่วเกาะของไตห้วัน  เชน่  หมีห่อยนางรม  เทมปรุะ  ไขเ่จยีวหอยนางรม  ลกูชิน้ทอด  ชา

นมไขม่กุทีข่ ึน้ชือ่  ขา้วตม้กวงตุง้  ซชูญิีปุ่่ น นอกจากนี้ยงัมเีสือ้ผา้เครือ่งแตง่กายเรยีงกนัเป็นแถว  

เครือ่งประดับ  ของใชเ้ล็กๆนอ้ยๆน่ารักๆตา่งๆ  มใีหค้ณุเลอืกมากมาย   เป็นไนทม์ารเ์ก็ตทีช่าว

ไทเปชอบมากทีส่ดุ 

พกัที ่   โรงแรม FIRST HOTEL TAIPEI หรอืเทยีบเทำ่ 
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 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ ศนูย ์ GERMANIUM POWER  แหลง่ผลติ สนิคา้ทีท่ าจากธาตุ

เจอรเ์มเนียม ทีม่คีณุสมบัตใินการแผไ่อออนลบ สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่ อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลม

ไหลเวยีนดขีึน้ เพิม่พละก าลัง ผอ่นคลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมที่

แพรห่ลายในหลายๆประเทศทั่วเอเชยี  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้จดุชมววิช ัน้ 89)  ตกึระฟ้า แหง่นี้เคย

มคีวามสงูเป็นอันดับ 1 ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่ม

สามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของแผน่ดนิไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และ

ยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร อสิระทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ช ้

อปป้ิงทีท่นัสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 แลว้น าทา่นสู ่ วดัสงิเทยีนกง  ขอพรใหส้มปรำรถนำและรำบรืน่ในหนำ้ทีก่ำรงำน 

โดยเฉพำะกำรท ำธุรกจิ  สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเทพเจา้กวนอ ูและเทพ 4 องคก์ลายเป็นเทพ

ผูพ้ทิักษ์ทัง้ 5 ตามความเชือ่ของขงจื๊อ คอื เทพหลีต่ง้ปิน เทพจางตัน เทพหวังซา่น และเทพเย่

เฟย จดุเดน่คอืเป็นวัดเพยีงแหง่เดยีวในไทเปทีไ่มม่กีารเผากระดาษ ไมม่กีระถางธปู ไมม่ตีู ้

บรจิาคและกจิกรรมทกุอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิทอง 

จากนัน้น าทา่นสู ่  รำ้นขนมเคก้พำยสปัปะรด ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดงัของไตห้วัน มี

รสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ใหท้า่นไดท้า่นเลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของไตห้วัน เคก้

ไสส้บัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

วนัท่ีสาม         ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนจุดชมวิวชั้น 89) – วดัสิงเทียนกง – 

ร้านขนมเคก้พายสัปปะรด 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 
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เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴อำหำรพเิศษ พระกระโดดก ำแพง 

พกัที ่  โรงแรม FIRST HOTEL TAIPEI หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดักวนตู ้ขอพรใหร้ ำ่รวยและโชคด ีเดนิทำงปลอดภยั 

วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของไทเป สรา้งขึน้บนภเูขาตัง้แตปี่ ค.ศ.1661 เพือ่แสดงความเคารพ

แกเ่ทพมาจู ่(Matzu) เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเล  มกีารเจาะอโุมงคย์าวกวา่รอ้ยเมตร เพือ่ทะลไุปอกี

ฝ่ังหนึง่ไปสกัการะองคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิทีอ่ยูภ่ายในอโุมงควั์ด บรเิวณทางเขา้มเีสาใหห้ยอด

เหรยีญขอพรใหโ้ชคดแีละร ่ารวย สามารถชมววิทะเลสวยงามยรเิวณระเบยีงวัด  ใครท าการคา้

หรอืเป็นเจา้ของกจิการ  ควรแวะมาไหวพ้ระขอพรทีน่ี่ 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพเิศษ เสีย่วหลงเปำ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีJ่  MITSUI OUTLET  เป็น OUTLET จากญีปุ่่ น ทีใ่หญ ่

ทีส่ดุในไตห้วัน ภายในมหีา้งรา้นและอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้น า สว่นใหญร่าคาคอ่นขา้งถกู

กวา่เมอืงไทย 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี         วดักวนตู ้- ร้านสินคา้ปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม. 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระก่อนการเดินทาง 
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เย็น รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิเถำหยวน 

23:20 น. ✈น ำคณะทำ่นสมำชกิเดนิทำงสู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  

เทีย่วบนิที ่CI837  (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

02:20+1 น. ☛ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่ 2 รำ้น  

คอื รำ้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 

อตัรำคำ่บรกิำร ปี2562 

 

ชว่งกำรเดนิทำง 
    ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

 12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

    มเีตยีงเสรมิ 

 เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี  

 พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

    ไมม่เีตยีงเสรมิ 

  พกัทำ่นเดยีว 

    จำ่ยเพิม่ 

 

01-04 ส.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

23-26 ส.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

20-23 ก.ย.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

27-30 ก.ย. 62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

12-15 ต.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

25-28 ต.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

08 -11 พ.ย.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

12-15 ธ.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

20-23 ธ.ค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

07-10 ก.พ.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

14-17 ก.พ.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 
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หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี ้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่ 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

 

 

 

21-24 ก.พ.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

03-06 ม.ีค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

05-08 ม.ีค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 

13-16 ม.ีค.62    23,900.-  23,900.-         23,900.-        23,900.-      5,000.- 
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อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่นพำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=600 TWD/ลูกคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ คา่โทรศัพทท์างไกล คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  

คา่ซกัรดี ฯลฯ 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวัิต ิ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรบัราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 
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* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 


