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ก ำหนดวนัเดนิทำง: 14 – 18 ม.ิย. 60 14,900.- 

22 – 26 ม.ิย. 60 18,900.- 

1 – 5 ก.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 17,900.- 
5 – 9, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, 15 – 19 ก.ค.19 – 23, 20 – 24, 21 – 25 ก.ค. 

60  18,900.- 

6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 27 – 31 ก.ค., 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 19,900.- 
3 – 7, 4 – 8, 5 – 9, 13 – 17, 16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 23 – 27 ส.ค., 

24 – 28, 25 – 29, 26 – 30 ส.ค., 30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 17,900.- 

9 – 13 ส.ค. 60 19,900.- 

10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60 21,900.- 
1 – 5, 2 – 6, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 9 – 13, 13 – 17, 14 – 18, ก.ย. 60, 

16 – 20, 23 – 27 ก.ย. 60 17,900.- 
15 – 19, 21 – 25, 22 – 26, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค.

, 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60  18,900.- 
 

ไตห้วนั ทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ 
5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT 
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  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่

ง 
ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) x x ✈  

2 

กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ทะเลสาบสรุยินั 

จันทรา – วัดเหวิน่หวู ่– วดัพระถังซมัจ๋ัง – ไถจง – ตลาดฝงเจีย่

ไนทม์ารเ์ก็ต 

O O O HOLIDAY INN HOTEL 

3 
ไถจง – ไทเป – อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – 

ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ 
O O O INTRENDY HOTEL 

4 

พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ตกึไทเป 101 (รวมชัน้ 89) – DUTY FREE – 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – รา้นขนมเหวย๋เกอ๋ – ซเีหมนิตงิ – 

หนานโถว 

O O O 
TAOYUAN AIRPORT 

CITY SUITES HOTEL 

5 สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 
O 

✈ 
x x  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – สนำมบนิดอนเมอืง 

 ส ำหรบัไฟลท์ XW182 ในวนัจนัทร,์พธุ,พฤหสับดแีละอำทติย ์  

22.30 น.  

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง เคำนเ์ตอร ์7 Nok Scoot ประต ู5-6 สายการบนิ Nok 

Scoot (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

 

02.15 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่อีำหำรบนเครือ่ง)  

 ส ำหรบัไฟลท์ XW182 ในวนัองัคำร,ศกุรแ์ละเสำร ์  

21.30 น.  

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง เคำนเ์ตอร ์7 Nok Scoot ประต ู5-6 สายการบนิ Nok 

Scoot (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

00.20 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่อีำหำรบนเครือ่ง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     สนำมบนิเถำหยวน – หนำนโถว – ลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ – 

                                         วดัเหวิน่หวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – ไถจง – ตลำดฝงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต 

 ส ำหรบัไฟลท์ XW182 ในวนัจนัทร,์พธุ,พฤหสับดแีละอำทติย ์  

07.05 น.  
ถงึทา่อากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วัน (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
 

 ส ำหรบัไฟลท์ XW182 ในวนัองัคำร,ศกุรแ์ละเสำร ์  

05.10 น.  
ถงึทา่อากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วัน (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
 

 รับประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX) 
(BREAKFAST 

BOX) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ สูเ่มอืงหนำนโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ี

ทางออกสูท่ะเล หลังจากนัน้น าทา่นแวะชมิชำอหูลง เป็นชาตน้ต ารับและขึน้ชือ่ของชาวไตห้วัน 

ทีท่า่นสามารถน าเป็นของฝาก 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ปลำประธำนำธบิด)ี  

 

น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสำบสรุยินั-จนัทรำ ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นเขือ่นที่

ส าคญัในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทร์

เสีย้ว รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุส าคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่

ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้

น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี  หลังจาก

นัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงไถจง 

 

  

 

ค ำ่                                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลำดฝงเจีย่ ไนทม์ำรเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรร ซึง่ถอืไดว้า่

เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Holiday Inn Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ไถจง – ไทเป – อทุยำนเยห๋ล ิว่ – หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน –  

                                             ซือ่หลนิไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงไทเป  

เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อำหำรทะเล)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน 

มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขด

หนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีง

โด่งดังไปทั่วโลก  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงหมู่บำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองที่มี

ชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้  แห่งราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ  ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ย

ออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมี การใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชวิ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก

ภาพยนตร ์ไดด้งึดูดนักท่องเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมี

ชวีติชวีาอกีครัง้   
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ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เสีย่วหลงเปำ)  

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดซื่อหลนิไนทม์ำรเ์ก็ต ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ใหท้่านซือ้สนิคา้พื้นเมือง 

อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตามอธัยาศัย 
 

  

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม Intrendy Hotel หรอืเทยีบเทำ่    

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ตกึไทเป 101 (รวมขึน้ช ัน้ 89) – Duty Free –  

                                          อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – รำ้นขนมเหวย๋เกอ๋ – ซเีหมนิตงิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง ทีไ่ดช้ือ่วา่ เป็น 1 ใน 4  สดุยอดพพิธิภณัฑข์องโลก สถานทีร่วบรวม

ของล ้าคา่ในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวท้ีน่ีท่ัง้หมดและมปีระวัตยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้า

ค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ หยกตราประทับประจ าตัวเฉียนหลงฮ่องเต ้

งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตกึไทเป101 (รวมค่าขึน้ตกึ รวมค่าขึน้ตกึชมววิ

ชัน้ 89 แลว้) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูตดิ

อันดับโลกอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กันการ

สั่นสะเทือนเวลาที่เกดิแผ่นดนิไหวและน าท่านขึน้ลฟิต์ที่มคีวามเร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่Duty Free จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้

เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตร์

ส าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน หลังจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน ทีร่ำ้นเหวย่เกอ๋ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) หลังจากนัน้ 

 

  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตส์กุ ี ้ชำบ ูชำบ)ู  

 

หลังจากนัน้น าทา่นอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วัน ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยำ่น

ซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนด์

ใหม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม Taoyuan Airport City Suite Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        สนำมบนิเถำหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX)  

 ส ำหรบัไฟลท์ XW181 ในวนัจนัทร,์พุธ,พฤหสับดแีละอำทติย ์  

09.40 น. 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน อ าลากรุง

ไทเป เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ NokScoot โดยเที่ยวบนิที่ XW181  (ไม่มี

อำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

 

12.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX)  

 ส ำหรบัไฟลท์ XW181 ในวนัองัคำร,ศกุรแ์ละเสำร ์  
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06.20 น. 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน อ าลากรุง

ไทเป เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ NokScoot โดยเที่ยวบนิที่ XW181  (ไม่มี

อำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

(BREAKFAST 

BOX) 

09.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

ไตห้วนั ทะเลสำบสรุยินั จนัทรำ 5 วนั 3 คนื  

สำยกำรบนิ Nokscoot (XW) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่14 – 18 ม.ิย. 60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

วนัที ่22 – 26 ม.ิย. 60  18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

วนัที ่1 – 5 ก.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

วนัที ่5 – 9, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18,  
15 – 19, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25 ก.ค. 60 

18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

วนัที ่6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 27 – 31 ก.ค., 

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 
19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

วนัที ่3 – 7, 4 – 8, 5 – 9, 13 – 17, 16 – 20, 
17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 23 – 27 ส.ค., 
24 – 28, 25 – 29, 26 – 30 ส.ค.,  
30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 

17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

วนัที ่9 – 13 ส.ค. 60 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

วนัที ่10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60 21,900 21,900 21,900 21,900 4,500 

วนัที ่1 – 5, 2 – 6, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 

9 – 13, 13 – 17, 14 – 18, ก.ย. 60, 

16 – 20, 23 – 27 ก.ย. 60 

17,900 17,900 17,900 17,900 4,500 

วนัที ่15 – 19, 21 – 25, 22 – 26,  
27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค.,  
29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60 

18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 6 หนำ้  
หมำยเหต ุ : ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทำ่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจ 

** แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั) 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

8. หาก  

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Nokscoot XW) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ขึน้ตกึไทเป 101 (ราคา 600 NTD)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่

โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย(เลม่ขำ้รำชกำร) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศ

ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-

7 วันท าการ (ส ำหรบัพำสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หำกมปีระกำศจำกทำงรฐับำลบงัคบัใชว้ซีำ่ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่วซีำ่ทีเ่กดิข ึน้ตำมจรงิ และทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด) 

4. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร)์ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (1,000 เหรยีญไตห้วัน ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความ

ประทับใจ) 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนั

เมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้)  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (10 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดั

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น

ของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้

กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทำงไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และ

ไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย 

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และ

บางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


