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XW-T39:ไตห้วนั-อาหลซีาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เที�ยวครบไฮไลท ์ในโปรโมช ั�นสุดคุ ้ม!! 
∞  อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ั�งรถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ด ้
∞  ไหว้พระ ขอพร เทพเจา้ ณ ว ัดเหวนิหวู ่ว ัดพระถงัซ ัมจ ั�ง 
∞  กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี� กบั ต ึก 101  
∞  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ค 
∞  ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความร ัก ณ ว ัดหลงซาน 
∞  ช อ้ปปิ� ง ฟงเจี�ยไนท์มารเ์ก็ต ซ เีหมนิตงิ  

 
 

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ ต ์ชาบูไตห้วนั+  เมนูน ึ�งจ ักรพรรด ิ
พ ักโรงแรม เจี �ยอี� 1คนื ไทจง1คนื ไทเป1คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสู ไ่ทเปนํ �าหน ักกระเป๋า 20KG 
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กําหนดการเดนิทาง พฤศจิกายน62-มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผู ้ใหญ ่

ราคาเด็ ก2-6ปี 

ไมเ่สร ิมเตยีง 

พ ักเด ี�ยว

เพ ิ�ม 
ท ี�น ั�ง 

2-6พฤศจิกายน 62 14,888 

ไม่มรีาคาเด็ ก 

4,500 30 

9-13 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 

16-20 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 30 

23-27 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 30 

30พฤศจิกายน-4ธนัวาคม 62  15,888 4,500 30 

7-11 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

14-18 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

21-25 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

29ธนัวาคม-2มกราคม63 25,888 4,500 30 

4-8 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

11-15 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

18-22 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

1-5 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

8-12 กุมภาพนัธ ์63 17,888 4,500 30 

15-19 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

22-26 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

28กุมภาพนัธ-์4มนีาคม63 15,888 4,500 30 

7-11 มนีาคม63 15,888 4,500 30 

14-18 มนีาคม63 15,888 4,500 30 

21-25 มนีาคม63 15,888 4,500 30 

 
วนัแรก            ทา่อากาศยานดอนเมอืง     

22.30 น.   พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผู ้โ ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง       ทา่อากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – ว ัดพระถงัซ ัมจงั – ว ัดเหวนิวู ่
                                                                                                                           อาหาร เที�ยง,เย็น 
02.25/03.45 เดนิทางสู  ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง  

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั �ง) 
07.05/08.30 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั �งอยู่ห่างจากชายฝั�งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที�สุด หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นํา
ท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ(บริการอาหารวา่งบรถบสั)    

จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบที�มภีูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของนํ�าและภูเขาที�สวยงามไม่วา่จะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบ
ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศที�โดด  
เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยว

ซึ�งเป็นที�มาของนามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรานําท่านสู ่ว ัดพระถงัซ ัม
จ ั�ง นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจั�งที�อญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั   

เท ี�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ. ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ เมนูนึ�งจ ักรพรรด ิ  
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จากนั�นนําท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ ว ัดเห
วนิหวู ่ซ ึ�งถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์
และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2ตัว ที�ตั �งอยู่ดา้นหนา้วัด ซึ�งมีมูลค่าตัวละ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั 
นําท่านไป แวะ ช ิมชา  ชาทอ้งถิ�นขึ�นชื�อของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะ
แกก่ารซื�อเป็นของฝากคนทางบา้น จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจี� ยอี� 

   คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
             :นําทา่นเขา้สู ท่ ี�พ ักโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั :   

(ช ื�อโรงแรมที�ทา่นพ ักทางบรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบน ัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที�สาม         อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจี�ยไนท์มารเ์ก็ต                         เช า้,เที�ยง,เย็น 

เช า้   บริการอาหารเช า้ท ี�หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั�นนําท่านเดนิทางขึ�นเขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซี นั อา
หลีซัน (อีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยม ตั �งอยู่ที�เมืองเจียอี� 
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมา
เยอืนที�นี�คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและนั�งรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ�นซึ�งเป็นอุทยานที�มีความสวยงาม และมี
ชื�อเสียงที�สุดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบาน
สะพรั�งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในช่วงเดอืน 3 
และเดือน 4เท่านั�น   นําท่านเดนิชมดื�มดํ�ากับธรรมชาตขิองป่า
ศักดิ�สทิธิ�อาลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้
สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึ�ง
เป็นอุทยานที�ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมี
ทะเลสาบสองพี�นอ้งซึ�งเป็นทะเลสาบที�มีความสวยงามอย่างมาก 
เป็นทะเลสาบที�นําสายนํ�าจากสองจุดมารวมกนัอยู่ที�ทะเลสาบแห่ง
นี� พรอ้มทั �งใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึ�งมีสนหลากหลายนานา
พันธุ ์ มีความสวยงามที�แตกต่างกันไป ซึ�งตน้สนแต่ละตน้มีอายุ
มากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทั �งใหท้่านไดช้มสวนสนพนัปี  ซึ�งมีสน
หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามที�แตกต่างกันไป ซึ�งตน้สน
แตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี   

เท ี�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ.ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
จากนั�นนําท่านชอ๊ปปิ�งที�ตลาด ฟงเจี�ยไนท์มาเก็ต  เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูที�ข ึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อหาสนิคา้ตา่งๆ 
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั  

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ชาบไูตห้วนั  
                     :เดนิทางเขา้สู ท่ ี�พ ัก City Suites Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
             (ช ื�อโรงแรมที�ทา่นพ ัก ทาง บรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบน ัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที�สี�           ไทเป – ต ึกไทเป 101 - อนุสรณส์ถ านเจยีงไคเช ็ค – ว ัดหลงซาน - ตลาดซ เีหมนิตงิ                                  
                                                                                                                        เช า้,เที�ยง,---                                            

เช า้   บร ิการอาหารเช า้ท ี�หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทั �งการศกึษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตั �งอยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเป
เป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพาย
สบัปะรด  ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากอนัขึ�นชื�อของ
ไตห้วนั  จากนั�นนําท่านไดช้็อปปิ�งเครื�องสําอาง Cosmetic และ
ของฝากของไตห้วนั 
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เดนิทางสู ่ตึกไทเป101 (ถ่ายรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณข์องเมอืงไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุในไตห้วนั และ
สงูเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูที�สดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาลใจ
มากจาก เจดยีข์องจนีที�นี�ยังมจีุดชมววิที�สงูที�สดุในไทเปที�ชั�น 89(ไม่รวมคา่ขึ�นชั �น89) ภายในตวัอาคาร มี
ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็ว
ที�สดุในโลก บรเิวณที�ตั �งของตกึ ชั �น 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้
รา้นอาหารตา่งๆ 

เท ี�ยง   รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   
บา่ย               นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ค เป็นหนึ�งสญัญลกัษณข์องประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ 

1976 เพื�อเป็นการรําลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิ�งของตา่งๆ 
ที�เป็นประวตั ิขา้วของเครื�องใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตรส์ว่นตวั 
และฉากจําลองการทํางานของท่าน แทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ท่านนายพล 
เจยีง ไคเช็ค ตั �งแตส่มยัที�ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้ว
มาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั�นทําจากทองสมัฤทธิ�
ของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มใีบหนา้ยิ�มแยม้ตา่งจากรูปปั�นของท่าน
ในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกบั
การเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้�นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�ง
จะ มขี ึ�นทุก 1ชั�วโมง บนชั �น 4 ของอนุสรณแ์ห่งนี�  
นําท่านไป ว ัดหลงซาน  เป็นหนึ�งในวดัที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมากที�สุด
แห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั �งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ�นโดยคนจนีชาวฝูเจี� ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพื�อเป็นสถานที�สักการะบูชาสิ�งศักสทิธิ�ตามความ
เชื�อของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�งแหลง่ท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมอืง
ไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึ�นเพื�อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก 
แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ื�นๆตามความเชื�อของชาวจีนอกีมากกว่า 100
องคท์ี�ดา้นในโดยมาจากทั �งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื�อ เช่น เจา้แม่
ทับทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรื�องความซื�อสัตย์
และหนา้ที�การงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที�เชื�อกันว่า
เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก     
นําท่านเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดงัของไตห้วนัที�ศนูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลังพเิศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึ�ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชื�นลดอาการปวด 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดซ เีหมนิตงิ  ย่านชอ้ปปิ�งของวยัรุ่นที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของไตห้วนั มฉีายาวา่ 
ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิ�งตามตรอกซอกซอย และเป็น
แหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ที�นี�จะมทีั �งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และ
สนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีั �งแหลง่เสื�อผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�
ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดงัของญี�ปุ่ นรวมทั �งยี�หอ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 
 (อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศ ยัเพ ื�อความสะดวกในการช อ้ปปิ� ง) 

                      :นําทา่นเขา้สู ท่ ี�พ ัก โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั :  
(ช ื�อโรงแรมที�ทา่นพ ัก ทาง บรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบน ัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)                   

วนัที�หา้          สนามบนิเถาหยวน  -   ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                

เช า้   อาหารเช า้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสู ส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง  
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 



 
  
 

5 | 17TW2335   ITC_XWT39_NOV19-MAR20_ 

 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟลบ์นิอาจม ีการเปลี�ยนแปลงอ ัพเดทจากสายการบนิ 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ ื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศกรุณาติดตอ่คอนเฟิ ร ์มเวลากบัเจา้หนา้ที�อ ีกคร ั�ง**  
 

หมายเหตุ :อตัราคา่บร ิการขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเคร ื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเม ื�อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัร ์แลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเล ิกการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนส ทิธิในการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และ กรณีท ี�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหว ัดโดยเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ั�วเคร ื�อง มฉิะน ั�นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้  
 
***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บร ิการรวม  คา่ตั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  อาหารทวัร ์
(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรท่องเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่
นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่ร ักษาพยาบาล  โดยความตุ ้ม
ครองเป็นไปตามเง ื�อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที�บรษิทัทาํไว ้  ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีนํ�ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บร ิการนี�รบัเฉพาะน ักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั�น  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเที�ยว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบริการ  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี า่ กรณีสถานทตูม ีการประกาศเก็บคา่วซี า่  
 

 เง ื�อนไขในการจอง  ม ัดจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น   และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

ประกาศส ําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั�นหากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน  
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เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเล ิกการจอง   เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณใีดทั �งส ิ�น  
 

 

 

 

หมายเหตุ  
กรุณาอา่นศ ึกษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพ ื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทัฯ และเม ื�อทา่นช ําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัร ์แลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนส ทิธิ�ในการยกเล ิกในการยกเล ิกการเดนิทางในกรณีท ี�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุัตเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณท์ี�มกีารปรบัขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้่องเที�ยวสละ
สทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น เนื�องจากคา่ใชจ้่ายที�ท่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ
ชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ
ชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนั�น ๆ  
7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว
เท่านั�น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ท่านสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั �งส ิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านั�น  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


