
 

 

 

XW-T25 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

5วนั 3คนื  

 

XW-T25 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ 
จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ลิว๋ ชม
ความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ  กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 

101 ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิง 3ตลาดดงั ฟงเจีย่
ไนทม์ารเ์ก็ต ซือ่หลนิไนทม์ารเก็ต  ซเีหมนิตงิ   

เมนูพเิศษ:ชาบไูตห้วนั เมนูซฟีู๊ ด พกัโรงแรม Hot Spring 
อาบน า้แร ่1คนื ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื ฟร ีWIFI ON BUS 



เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ล าใหญ ่415ที่
น ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

3  ไทจง ไทเป ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด อนุสรณเ์จยีงไคเช็ค รา้นดวิตีฟ้ร ีตลาดซือ่หลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต 

4  ไทเป จ ิว่เฟ่ิน เหยห๋ลิว๋ ถา่ยรปู ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ พกัอาบน า้แร ่

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

02 - 06 Mar 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

03 - 07 Mar 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

17 - 21 Mar 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเห
วนิวู-่ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15  เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่
XW182 (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วม 
คา่อาหารบนเครือ่ง 

  



07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั(เวลาทีไ่ตห้วนัเร็ว
กวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยู่
หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะ
นอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งน า้เตา้หู+้
ขนมปงั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว น าทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่ง
ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด
เดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของ
นามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา น าทา่นสูว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมั
จ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลงั จากลอ่งเรอืเสร็จน าทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้
และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่
ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูชาบไูตห้วนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็น
เมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูยว์ฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิ
และการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจ านวนมหาวทิยาลยัและ
สถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยัง
เป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัด
ขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย 
จงึถกูถอื วา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้ง
ทางทีส่วยงาม น าทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนั
จ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานม
ไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  CITY SUUIT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนั

ที ่3 
ไทจง ไทเป ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด อนุสรณเ์จยีงไคเช็ค รา้นดวิตีฟ้ร ีตลาดซือ่หลนิไนท์
มารเ์ก็ต 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้น
เหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโต
เร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้
ชือ่ของไตห้วัน 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวมรปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัติ
แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จน
ทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่น
นายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้ จากนัน้น าทา่นไปชมิ
ชารสชาตดิ ีเหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นนี้ จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ 
รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายใน
ราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ จากนัน้น าทา่นไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุใน
กรงุไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทกุ  อยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของ
ฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี้ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนั
โดง่ดงัของไตห้วัน ในซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชัน้ใต ้
ดนิ 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนั

ที ่

4 
ไทเป จ ิว่เฟ่ิน เหยห๋ลิว๋ ถา่ยรปู ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ พกัอาบน า้แร ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล การกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ
ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้
ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่
เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพากนั
มาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนั



อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท า
ภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร์
ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วัน 
เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้
ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน 

เที่

ยง  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่

ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วัน เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่
ขึน้ ชัน้ 89) ถา่ยรปูตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมจีดุชมววิทีส่งู
ทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 
เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี้ จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม
สนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยใน
การปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่น
ไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคน
ทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งั ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่
, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุ
ในโลก 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei(Onsen) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ า้แร ่ไดต้ามอธัยาศยั 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครือ่ง 

12.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 



หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น   
หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง***  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิ
ตามรายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 
800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 30 วันลว่งหนา้(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดั
จ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้ง
ท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของ
บรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ



มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


