
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

เทีย่วครบไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ ีพ่ลาดไมไ่ด้ 
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ั๋ง 

∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน  
∞ ชอ้ปป้ิง ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ  

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+ เมนูน ึง่จกัรพรรด ิ
พกัโรงแรม เจีย๊อี ้1คนื ไทจง1คนื ไทเป1คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํา้หนกักระเป๋า 20KG 
 
 

 
 

 
 



  
 

กําหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน62-มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

2-6พฤศจกิายน 62 14,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

4,500 30 

9-13 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

16-20 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 30 

23-27 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 30 

30พฤศจกิายน-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 กมุภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

8-12 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 30 

15-19 กมุภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

22-26 กมุภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

28กมุภาพนัธ-์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.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร  1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่ างประเทศ ประต ู 5-6

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั – วดัเหวนิวู ่

                                                                                                                           อาหาร เทีย่ง,เย็น 
02.25/03.45เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง  
 (สาํหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้) 

07.05/08.30เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12
เทา่ตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 

ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นํา
ทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมี

ทศันียภาพของน้ําและภเูขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 

หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบ
ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด   
เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว

ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสรุยิันจันทรานําทา่นสู ่วดัพระถงัซมั
จ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจั๋งทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ.ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ เมนนู ึง่จกัรพรรด ิ

จากนัน้ นําทา่นนมัสการ  ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู  ณ วดัเห
วนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื่ อสตัย ์

และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2ตวั ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ  1 
ลา้นเหรยีญไตห้วัน 



  
 

นําทา่นไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ ยอี ้

   คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
             :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม        อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                        เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางขึน้ เขาสู ่อทุยานแหง่ชา ตอิาหลซีนั  อา
หลซีนั  (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีอี ้

(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน  กจิกรรมหลกัของการมา
เยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทติยข์ ึน้ ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุ ของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบาน
สะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 

และเดอืน 4เทา่นัน้    นําทา่นเดนิชมดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิองป่า
ศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้
สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่

เป็นอุทยานทีย่ังมคีวามสมบูรณ์อยู่มาก   ภายในอุทยานยังมี
ทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก 
เป็นทะเลสาบทีนํ่าสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยู่ทีท่ะเลสาบแห่ง

นี้ พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานา
พันธุ ์มคีวามสวย งามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายุ

มากกว่ารอ้ยปี   พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี  ซึง่มสีน
หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สน
แตล่ะตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ.ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 

จากนัน้นําทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และ

อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่ง  ๆ
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ชาบไูตห้วนั 
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั City Suites Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
             (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทาง บรษิทัฯจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่          ไทเป – ตกึไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ                                  

                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้

การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนม

พายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของ
ไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นไดช้อ็ปป้ิงเครือ่งสาํอาง Cosmetic และของ
ฝากของไตห้วนั 

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดบั 2ของโลก(ปี 2004 

เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาล
ใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่
รวมคา่ข ึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั 

ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็ว
ทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของ
หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่ง  ๆ

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย               นําทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลกัษณ์ของ

ประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทนู
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส ิง่ของ
ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์



  
 

สว่นตวั และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ัง
เป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั้นทําจากทอง

สมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า
ไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่

จะ มขี ึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี ้ 
นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบ
ย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยน

ชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบูชาส ิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่
ของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ี

ลกูผสมของความ เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวัด
สไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไม่ควรพลาดของ
เมอืงไทเปวัดหลงซาน  แตเ่ดมิสรา้งข ึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็น

หลกั แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 
100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้

แม่ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน แ ละเทพเย่วเ์หลา่ 
หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก     
นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วัน ทีศ่นูย์ GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่ีพลังพเิศษ

ชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาว่า 

ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็น
แหลง่นัดเจอกนัของวัยรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป และ

สนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่
ทา่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 

 (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
                      :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทาง บรษิทัฯจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

                  

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
........................................ 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ  

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ด งัน ัน้เม ือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 

จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 

 
***หากลกูคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประ เทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



  
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ ค่ าจอดรถ คา่ทาง ดว่น คา่มัคคเุทศ ก ์ คา่
น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล  โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันลว่งหนา้ 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป- กลบั  **กรุณาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัด

จํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ

ชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ
ชาํระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


