
 
 

 

XW-T26:Taiwan Very Good    

ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิ�ว จิ�วเฟิ� น ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

เที�ยวครบทกุไฮไลท ์เที�ยวครบทกุวนั ในโปรโมชั�นสดุคุม้!! 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่
วดัพระถงัซมัจ ั�ง เที�ยวหมูบ่า้นโบราณ จิ�วเฟิ� น อทุยานเหยห่ลิ�ว ชมความมหศัจรรยข์องหนิ
ทรายในรปูรา่งแปลกๆ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี� กบั ตกึ 101 ชมความสวยงามของอนสุรณ์

สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปปิ� งสดุฟิน ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ 

เมนพูเิศษ:ชาบไูตห้วนั เมน ูSeafood เหยห่ลิ�ว 
พกัโรงแรม Hot Spring อาบนํ �าแร ่1คนื 

พกั:เถาหยวน 1คนื(อาบนํ�านํ �าแร)่ ไทจง 1คนื  ไทเป 1คนื   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครื�องลาํใหญ ่B777-200 นํ �าหนกักระเป๋า 20 KG  

บนิตรงสูไ่ทเป 

 

 

 



 
กาํหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม  2561 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

  

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั�ง-วดัเห
วนิวู-่ไทจง-ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง - ไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิตี�ฟร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ  

4  ไทเป - จ ิ�วเฟิ� น - เหยห๋ลิ�ว – ถา่ยรปูตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรม
อาบนํ �าแร ่

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

08 - 12 Aug 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

09 - 13 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

12 - 16 Aug 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

15 - 19 Aug 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

19 - 23 Aug 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 



 

22 - 26 Aug 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

26 - 30 Aug 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

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 ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 



 

วันที่ 2 ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั�ง-
วดัเหวนิวู-่ไทจง-ฟงเจ ี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15  ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT 
เที�ยวบนิที� XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทวัรไ์มร่วม 
คา่อาหารบนเครื�องเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน(เวลาที�ไตห้วันเร็ว
กว่าประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่
ตั �งอยู่หา่งจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่
ที�สดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ 
(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ�ง
เป็นทะเลสาบที�มภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันยีภาพของนํ�าและ
ภเูขาที�สวยงามไมว่่าจะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร 
ลกัษณะภมูปิระเทศที�โดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละ
พระจันทรเ์สี�ยวซึ�งเป็นที�มาของนามอันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา นําทา่นสู ่วดัพระถงั
ซมัจ ั�ง นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจั�งที�อัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง จากลอ่งเรอื
เสร็จนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึ�งถอืเป็น
เทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั 
ที�ตั �งอยูด่า้นหนา้วัด ซึ�งมมีลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนชูาบูไตห้วนั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั �งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็น
เมอืงใหญ่อันดับที� 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษา
เศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและ
สถาบนัอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นั�นขณะเดยีวกันยัง
เป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนา
ไตห้วันจัดขึ�นในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอัน
สะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงที�สะอาดที�สดุในไตห้วัน ระหว่างทางทา่นจะได ้
ชมทวิทศันส์องขา้งทางที�สวยงาม นําทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําทา่น ช๊อปปิ� งที�ตลาดฟงเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบ
ครันจําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูที�ข ึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ชา
นมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อหาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั CITY SUUIT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

วันที่ 3 ไทจง - ไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิตี�ฟร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ  

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
ตา่งๆของไตห้วัน ทั �งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม 
เมอืงไทเปตั �งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้น
คน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพาย
สบัปะรด ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซื�อของฝากอันขึ�นชื�อของไตห้วัน   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

บาย  นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหลง่รวมรูปภาพ สิ�งของตา่งๆ ที�
เป็นประวัต ิแทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเช็ค ตั�งแตส่มัยที�ยังเป็นลกู
ศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการ
เปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้�นทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�งจะ มขีึ�นทกุ 1 
ชั�วโมง บนชั �น 4 ของอนุสรณแ์หง่นี� จากนั�นนําทา่นไปชมิชารสชาตดิ ีเหมาะแกก่าร
ซื�อเป็นของฝากคนทางบา้นนี� จากนั�นนําทา่นไปชอ้ปปิ� งสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอด
ภาษทีี� DUTY FREE ซึ�งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อมากมายใน
ราคาที�ถูกเป็นพเิศษ  

จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควร์
เมอืงไทย มทีั �งแหลง่เสื�อผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ทา่นรัก 
รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ี�ดงัของญี�ปุ่ นรวมทั �งยี�หอ้ตา่งๆ
เชน่,NEW BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาที�ประเทศ ไตห้วัน ถอื
วา่ถูกที�สดุในโลก 

(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 



 

วันที่ 

4 ไทเป - จ ิ�วเฟิ� น - เหยห๋ลิ�ว – ถา่ยรปูตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรมอาบนํ �าแร ่

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหล่งเหมอืงทองที�มชีื�อเสยีงตั �งแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี� แหง่ราชวงศช์อง
จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและแร่ธาตตุ่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ
หาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถา่ยทํา
ภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชื�อ" และ "อู๋เหยยีนเตอะซันซวิ" ทัศนียภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักทอ่งเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื�นชมความงดงามของที�นี� นอกจากนี�ยงัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงที�สดุใน
ไตห้วัน ทําใหจ้ิ�วเฟิ�นกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครั�ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซื�อของกนิที�แปลก
ตา  อกีทั �งยังมบีัวลอยเผอืกที�โดง่ดงัที�สดุในไตห้วัน เนื�องจากมรีสชาตแิบบดั�งเดมิไมเ่หมอืนที�ไหน ทา่นสามารถซื�อ
กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี�ยงัมสีนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุใน
หมู่บา้นจิ�วเฟิ�น อสิระชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูจ่ากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ล ิ�ว มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัด
กร่อนของนํ�าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆ เชน่ หนิ
เศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ�งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั �งเกาะไตห้วันและทั�วโลก 

เที่ยง    รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนซูฟีู๊ ต 

บาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึ�น ช ั�น 89) 
ถา่ยรูปตกึที�มคีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยังมจีดุชมววิที�สงูที�สดุในไทเปอกีดว้ย ภายใน
ตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กันการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�วิ�ง
เร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณที�ตั �งของตกึนี�ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่ใหม่ ที�
เป็นที�นยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิ�งมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี� จากนั�นนําทา่น
เยี�ยมชมสนิคา้ส่งออกชื�อดังของไตห้วันที�ศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลงัพเิศษชว่ยในการปรับ
สมดลุในร่างกายซึ�งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสด
ชื�นลดอาการปวด   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิ�งที� เอาทเ์ล็ทมอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลทจากญี�ปุ่ น ที�ใหญ่ที�สดุในไตห้วัน ภายใน มหีา้ง
รา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดชั์ �นนํา พระเอกของที�นี�คงไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กับอกีหลากหลายแบรนด์
ชั �นนํา ตัวอยา่งแบรนดท์ี�น่าสนใจ เชน่ Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, 
Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถกูกว่าหา้งในไทย  (อสิระอาหารเที�ยงตาม
อัธยาศัย)  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

(อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั) 

: นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei(นํ �าแรส่ว่นตวั) 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ํ �าแร ่ไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

วันที่ 5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา  อาหารเชา้แบบกลอ่งที�สนามบนิ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW181 (สายการ
บนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบน
เครื�อง 

12.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระ
แบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่น
ออกเดนิทาง  ฉะนั�นหากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอื
ไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตห้วัน)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น 
หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั�น
เมื�อทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการ
เดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่น
เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการจอง
ต ั�วเครื�อง มฉิะน ั�นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลูกคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืง หรอื รา้นใดๆกต็ามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง 
มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  3คนื พัก
หอ้งละ  2-3 ทา่น อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรทอ่งเที�ยวสถานที�
ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ ค่าทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่นํ�าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนั



 
อบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครอง
เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที�บรษิทัทําไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และ
คา่ภาษีนํ�ามันของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนี�รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั�น  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์
ทวีชีอ่งพเิศษ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี ค่าสัมภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 
กก.) ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7%, นักทอ่งเที�ยว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT สาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่า กรณีสถานทตูมกีารประกาศ
เก็บคา่วซี่า 

เงื�อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทาง
อย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการ
จ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิ
ทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซี่า 

 การยกเลกิการจอง เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตก
ลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง 
หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งสิ�น 

หมายเหตุ 

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอื
วา่ทา่นยอมรบัเงื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 
ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการ
กอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหตุ และอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื จากอุบตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิ
อาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง 



 
ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดชํ้าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
เนื�องจากค่าใชจ้่ายที�ทา่นไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็น
ตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมี
เงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดย
สดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับ
คา่บรกิารนั�นๆ 

7) การประกนัภยั ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่น
ชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื�อประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนั
ทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกาํกบัเทา่นั�น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทาํที�
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอื�นๆ 


