
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XW-T20:TAIWAN SO COOL  
ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห๋ล ิว่ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื  
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไทจง วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต    

ไทเป อทุยานหลิว่  เหยห่ลิว๋  หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ตกึไทเป 101   
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ดวิต ีฟ้ร ี  

เมนูพเิศษ:ชาบูไตห้วนั ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่   พกั:ไทจง 1คนื ไทเป 2คนื   
เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ล าใหญ ่415ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

29ก.ย.-3ต.ค.60 15,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 30 

2-6 ต.ค 60 13,988 4,500 30 

6-10 ต.ค 60 16,988 4,500 30 

16-20 ต.ค 60 14,988 4,500 30 

20-24 ต.ค 60 18,988 4,500 30 

22-26 ต.ค 60 17,988 4,500 30 

23-27 ต.ค 60 16,988 4,500 30 

26-30 ต.ค 60 15,988 4,500 30 

2-6 พ.ย 60 15,988 4,500 25 

5-9 พ.ย 60 13,988 4,500 25 

9-13 พ.ย 60 14,988 4,500 25 

12-16 พ.ย 60 14,988 4,500 25 

16-20 พ.ย 60 14,988 4,500 25 



  
 

19-23 พ.ย 60 13,988 4,500 25 

23-27 พ.ย 60 15,988 4,500 25 

26-30 พ.ย 60 13,988 4,500 25 

30พ.ย-4ธ.ค 60 17,988 4,500 25 

4-8 ธ.ค 60 16,988 4,500 30 

7-11 ธ.ค 60 17,988 4,500 30 

13-17 ธ.ค 60 15,988 4,500 30 

17-21 ธ.ค 60 15,988 4,500 30 

21-25 ธ.ค 60 16,988 4,500 30 

27-31 ธ.ค 60 19,988 4,500 30 

31ธ.ค-4ม.ค 61 18,988 4,500 30 

10-14 ม.ค 61 16,988 4,500 30 

14-18 ม.ค 61 15,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 30 

18-22 ม.ค 61 16,988 4,500 30 

24-28 ม.ค 61 16,988 4,500 30 

28ม.ค-1ก.พ 61 15,988 4,500 30 
 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    
22.30 น.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง   เถาหยวน  - ผูห่ลี ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่ 
                ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                              อาหาร เทีย่ง,เย็น  

   เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
00.20 น-05.10น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางไป วนัองัคาร, ศกุร ์และเสาร ์

02.15 น-07.05น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางไป วนัอาทติย,์ จนัทร,์ พธุ และพฤหสับด ี(กรุ๊ป    
           เดนิทาง 28ตลุาคม เป็นตน้ไป ปรบัเป็นไฟลบ์นินี้) 
 (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )**คา่ทวัรไ์มร่วม คา่อาหารบนเครือ่ง
เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทย
ประมาณ 12เท่าตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ย
เกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้น าท่าน เดนิทางสูเ่มอืงผูล่ ี ่ ระหวา่งแวะใหท้่านพักอริยิาบถ พักผ่อนเขา้หอ้งน ้า และให ้

ท่านไดช้ม ผลติภณัฑค์อสเมตกิ แบรนดไ์ตห้วนัและญีปุ่่ น ในราคาพเิศษสดุ จากนัน้เดนิทางสู ่
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบไูตห้วนั 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขา
สลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน ้ าและภูเขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของ

ทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศที่โดด  เด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทร์เสีย้วซึง่เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า

สรุยินัจนัทรา  น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมั

จัง๋ ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลงัจากลอ่งเรอืเสร็จน าท่านนมสัการ ศาล

เจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถือเป็นเทพเจา้แหง่
ภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย ์ และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว 
ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน  จากนั้นน า
ท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน 
เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัที ่ 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจบุันเป็นศนูย์   วฒันธรรม

การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจ านวน
มหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่า
เมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของ
ไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไท
จงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรียบรอ้ย จงึถูกถอื
ว่าเป็นเมอืงที่สะอาดทีสุ่ดในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เฟิงเจ ีย่ไนทม์าเก็ต 



  
 

เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูที่ข ึน้ชือ่ของที่นี่

ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วนั  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  
                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม icasa hotel/Talmud hotel CITY Suite Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 

วนัทีส่าม       ไทจง  ไทเป  ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด  อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค  รา้นดวิตีฟ้ร ี 
                    ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                                      เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากร
อาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  ท่าน
เดนิทาง สู่ รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้อของ
ฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย           น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของ

ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แตส่มยัที่
ยงัเป็นลกูศษิย ์ดร .ซนุยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่  ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะได ้
พบกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มี
ขึน้ทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้ จากนัน้น าท่านไปชมิชารสชาตดิ ี
เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น นี้   จากนัน้น าท่าน ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ 
รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ  จากนัน้น าท่านไป  Shilin Night Market  เป็น

ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบ
จะมคีรบทุก  อยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทีย่ง
คนื เพราะเหตนุี ้ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดงัของไตห้วนั 
ในซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชัน้ใตด้นิ  
(อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

                      น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม hedo hotel / Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่ ี ่          ไทเป  จิว่เฟ่ิน  เหยห๋ลิว๋ ถา่ยรปู ตกึไทเป 101  ตลาดซเีหมนิตงิ               เชา้ ,เทีย่ง -
-                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ ิว่เฟ่ิน 

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้ แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจ านวน
มากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่
ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์ " 
เปยฉงิเฉงิชือ่ " และ " อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ " ทัศนียภาพภเูขาทีส่วยงามใน
ฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความ
งดงามของทีน่ี่ นอกจากนี้ยงัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั 

ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิใน
การจบัจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยงัมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุใน
ไตห้วนั เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ท่านสามารถซือ้
กลบัมาเป็นของฝากได ้ นอกจากนี้ยงัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เหย๋หลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และ
รองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้ รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ
ไตห้วนั และ ทั่วโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมนูซฟีู๊ ดเหยห่ลิว่ 

บา่ย                จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วนั เดนิทางสู ่ 

ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ชัน้ 89) ถ่ายรูปตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 
สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยงัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย 



  
 

ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว

และมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยงัเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่
ถงึสบิแหง่บรเิวณนี้   จากนัน้น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกใน
ร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด    จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิง 

ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งั ของญีปุ่่ น รวมทัง้
ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั ถอืวา่
ถูกทีส่ดุในโลก 
(อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  hedo hotel / Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีห่า้       สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ  

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
06.20 น.- 09.05น.ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร , ศกุร ์และเสาร ์
09.40 น.-12.15น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัอาทติย,์ จนัทร,์ พธุ และพฤหสับด ี( กรุ๊ปเดนิทาง            
                    28ตลุาคม เป็นตน้ไป ปรบัเป็นไฟลบ์นินี้ทัง้หมด) 

เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181   
(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

 เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
........................................ 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 
*** หากลกูคา้ท่านใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้
ตอ้งจา่ยค่าชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพั่ก  3คนื พักหอ้งละ  2-3  ท่าน  อาหาร

ทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ ค่าจอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่
น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของ
สายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท า
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ

บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000  NT 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศ

เก็บคา่วซีา่ ** 
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  



  
 

 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมค่าวซี่า 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  

 
 

 

หมายเหตุ 
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ

อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ดัถอืวา่ผูท้่องเทีย่ว

สละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยทีท่่านไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น

การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแหง่
แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว

เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  
8) ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


	เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

