
XW-T26 Taiwan Very Good ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา 5วนั 3คนื  

 

XW-T26:Taiwan Very Good    

ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์เทีย่วครบทกุวนั ใน
โปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จ ิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ล ิว๋ ชม
ความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 

101 ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนท์
มารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ 

เมนพูเิศษ:ชาบไูตห้วนั เมน ูSeafood เหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม Hot Spring อาบนํา้แร ่1คนื 



พกั:เถาหยวน 1คนื(อาบนํา้นํา้แร)่ ไทจง 1คนื  ไทเป 1คนื   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งลําใหญ ่B777-200 นํา้หนกั
กระเป๋า 20 KG บนิตรงสูไ่ทเป 

กําหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม  2561 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่ไทจง-ฟงเจีย่ไนทม์าร์

เก็ต 

3  
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิต ีฟ้ร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ  

4  
ไทเป - จิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ถา่ยรูปตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรมอาบนํา้แร่ 

5  
สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

29 Aug - 02 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

16 - 20 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

19 - 23 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

23 - 27 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

26 - 30 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

30 Sep - 04 Oct 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

03 - 07 Oct 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

07 - 11 Oct 2018  17,999  15,988 15,988 5,000 4,500 

10 - 14 Oct 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

14 - 18 Oct 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

21 - 25 Oct 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

22 - 26 Oct 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่ไทจง-ฟงเจีย่

ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15  ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าอาหารบนเครือ่งเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยู่หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้อง
จนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันียภาพของน้ําและภูเขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอื
เขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะ

ภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอัน
ไพเราะว่าสรุยัินจันทรา นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปี
หลัง จากล่องเรอืเสร็จนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้

แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูชาบูไตห้วนั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของ
มณฑลไตห้วัน ปัจจุบนัเป็นศูนย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วัน
จํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยัง

เป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไท
จงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืว่าเป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน 
ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศัน์สองขา้งทางทีส่วยงาม นําทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 

ึคํึ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่น ช๊อปป้ิงทีต่ลาดฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และอาหาร
ทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไข่มุก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชม

วถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CITY SUUIT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิต ีฟ้ร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพาย
สบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมด
เกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แต่สมัยทียั่งเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้า
ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 

ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้ จากนัน้นําทา่นไปชมิชารสชาตดิ ีเหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น
นี้ จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษทีี ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ  

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนด์



เนมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น
รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆเชน่,NEW BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถกูทีส่ดุ

ในโลก 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ ือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่4 
ไทเป - จิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ถา่ยรูปตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรมอาบนํา้แร่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศ์

ชองจงึมนัีกขุดทองจํานวนมากพากนัมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่าง
น่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากใน
การถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อู๋เหยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร์

ไดด้งึดูดนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้
ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ด่งดังทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไม่เหมอืนที่

ไหน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนน
คนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดั
กร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เชน่ 

หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วันและทัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูซฟีู๊ ต 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89) 
ถา่ยรูปตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจุีดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย 
ภายในตัวอาคาร มลีูกตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมี

ลฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
แหง่ใหม่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวต่างชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี้ 
จากนัน้นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศู่นย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลัง
พเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีน

โลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการปวด   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่เอาทเ์ล็ทมอลล  ์เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ภายใน มี
หา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ี่คงไม่พน้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กบัอกีหลากหลาย

แบรนดช์ัน้นํา ตัวอย่างแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่ Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, 
Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถกูกว่าหา้งในไทย  (อสิระอาหารเทีย่ง
ตามอัธยาศัย)  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั) 

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei(นํา้แรส่ว่นตวั) 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ํา้แร ่ไดต้ามอธัยาศยั 



 

วนัที ่5 
สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

12.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น

ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดได ้
ชําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เม ือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่

จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์
ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋
เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลูกคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่าย

ค่าชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม ค่าตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3 ทา่น อาหารทวัร ์
(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก ์ค่าน้ําหนัก

กระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครอง
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้** รวมค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่และค่าภาษีน้ํามันของสายการบนิตาม
รายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  

ราคาทวัรไ์มร่วม ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ ค่าทําหนังสอื
เดนิทาง ค่าซกัรดี ค่าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว ค่าภาษีการบรกิาร 3% 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัร ์

แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่
ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่
ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่

พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วี
ซา่ 



 การยกเลกิการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื 
ค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทัฯ และเม ือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ 
และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํา
รา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิ์
และจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดชํ้าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากค่าใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบยนืยัน

การใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดชํ้าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแหง่แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้ แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหสํ้าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าทา่นได ้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท 
ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


