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

เทีย่วครบไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด  ้

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิง ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ  

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

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20KG 
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ก ำหนดกำรเดินทำง พฤศจิกำยน62-มีนำคม63  

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก2-6

ปี ไม่เสริม

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 
ท่ีนัง่ 

2-6พฤศจิกำยน 62 14,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 

4,500 30 

9-13 พฤศจิกำยน 62 14,888 4,500 30 

16-20 พฤศจิกำยน 62 15,888 4,500 30 

23-27 พฤศจิกำยน 62 15,888 4,500 30 

30พฤศจิกำยน-4ธนัวำคม 62 15,888 4,500 30 

7-11 ธนัวำคม 62 17,888 4,500 30 

14-18 ธนัวำคม 62 15,888 4,500 30 

21-25 ธนัวำคม 62 15,888 4,500 30 

29ธนัวำคม-2มกรำคม63 25,888 4,500 30 

4-8 มกรำคม 63 15,888 4,500 30 

11-15 มกรำคม 63 15,888 4,500 30 

18-22 มกรำคม 63 15,888 4,500 30 

1-5 กุมภำพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

8-12 กุมภำพนัธ ์63 17,888 4,500 30 

15-19 กุมภำพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

22-26 กุมภำพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

28กุมภำพนัธ-์4มีนำคม63 15,888 4,500 30 

7-11 มีนำคม63 15,888 4,500 30 

14-18 มีนำคม63 15,888 4,500 30 

21-25 มีนำคม63 15,888 4,500 30 

วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง    

22.30 น.  พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง อำคำร 1 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 5-6

เคำนเ์ตอร ์6 สำยกำรบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัท่ีสอง       ท่ำอำกำศยำนเถำหยวน - ทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ – วดัพระถงัซมัจงั – วดัเหวินวู ่

                                                                                                                           อาหาร เท่ียง,เย็น 

02.25/03.45เดินทำงสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 

                      (สายการบินมีบริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ือง  

 (ส าหรับเวลาบินแตล่ะพีเรียดเดินทางเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง) 

07.05/08.30เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่่างจากชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ ่ราว 78 เกาะ มี

กรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


  
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

เมืองแลว้น าทา่นขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ(บริกำรอำหำรว่ำงบรถบสั)   

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวน าท ่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขา

สลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงามไมว่า่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้

ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ีโดด  เดน่ ท  าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่

สุริยนัจนัทราน าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปหลงั   

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ.ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ เมนูน่ึงจกัรพรรดิ 

จากนั้นน าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึง

ถือเป็นเทพเจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหิน

ออ่น 2ตวั ท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

น าทา่นไป แวะ ชิมชำ ชาทอ้งถ่ินข้ึนช่ือของไตห้วนั รสชาติดีดีเหมาะแกก่าร

ซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจ๊ียอ้ี 

   ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

             :น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:   

(ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพกัทำงบริษทัฯจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนดัหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดินทำง) 

วนัท่ีสำม        อุทยำนแห่งชำติอำหลีซำน – ไทจง – ฟงเจ่ียไนทม์ำรเ์ก็ต                        เชำ้,เท่ียง,เย็น 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ท่ีหอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางขึ้นเขาสู ่อุทยำนแห่งชำติอำหลีซนั อาหลี

ซัน  (อี ก ห น่ึ งสถาน ท่ี ท ่อ ง เท่ี ยวยอด นิ ยม  ตั้ งอ ยู ่ ท่ี เมื อ ง เจี ย อ้ี 

(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กิจกรรมหลกัของการมาเยือนท่ีน่ี

คือ เดินป่าศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ และนั่ งรถไฟโบราณไปชมพระ

อาทิตยข์ึ้ นซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

ไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอี้ก

นานาชนิด และจะบานในชว่งเดือน 3 และเดือน 4เทา่นั้น   น าทา่นเดิน

ชมด่ืมด ่ ากบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดสองเสน้ทาง 

ทา่นจะไดส้มัผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และ

ตน้ไมน้านาพนัธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ียงัมีความสมบูรณ์อยูม่าก  ภายใน

อุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้งซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่ง

มาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแห่ง

น้ี พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะ

ตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกตา่ง

กนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี   
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ.ภตัตำคำร  

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไทจง 

จากนัน้น าทา่นชอ๊ปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจ่ียไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้และอาหาร

ทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก ่ ชานมไขมุ่ก อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถี 

ชีวิตของชาวไตห้วนั  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ ชำบไูตห้วนั 

                     :เดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั City Suites Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: 

             (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพกั ทำง บริษทัฯจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนดัหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดินทำง) 

วนัท่ีส่ี           ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค – วดัหลงซำน - ตลำดซีเหมินติง                                  

                                                                                                                        เชำ้,เท่ียง,---                                                                                       

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ท่ีหอ้งอำหำรโรงแรม 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ท ัง้การศึกษา 

การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู ่

ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก ทา่นเดินทาง สู ่รำ้นขนมพำยสบัปะรด ซ่ือดงัเพ่ือให ้

ทุกทา่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั  จากนั้นน าทา่นไดช็้อปป้ิง

เคร่ืองส าอาง Cosmetic และของฝำกของไตห้วนั 

เดินทางสู ่ตึกไทเป101(ถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้) สญัลกัษณข์องเมืองไทเป 

เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั และสูงเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุด

ในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก เจดีย์

ของจีนท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปท่ีช ัน่ 89(ไมร่วมคา่ขึ้นช ัน้89) ภายใน

ตวัอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็ว

ท่ีสุดในโลก บริเวณท่ีตัง้ของตึก ช ัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสินคา้ท่ีท่ีขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย               น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสญัญลกัษณข์องประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1976 เพ่ือเป็น

การร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม 

รูปภาพ ส่ิงของตา่งๆ ท่ีเป็นประวติั ขา้วของเคร่ืองใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถึง

รถยนตร์สว่นตวั และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเก่ียวกบั 

ทา่นนายพล เจียง ไคเช็ค ตัง้แตส่มยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนทา่นได ้

กา้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมีรูปปั้นท  าจากทองสมัฤทธ์ิของ

ทา่นในทา่นั่งขนาดใหญท่ี่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึง

จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหาร
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รักษาการหนา้รูป้ั้นทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ มีขึ้นทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณแ์หง่น้ี  

น าทา่นไป วดัหลงซำน เป็นหน่ึงในวดัท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของเมืองไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมืองเกา่ มีีอายุเกือบ 300รอ้ยปีแลว้ 

สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชว่งปี ค.ศ.1738 เพ่ือเป็นสถานท่ีสกัการะบูชา

ส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนมีีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ย

กบัวดัพุทธของจีนแตมี่ลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรียกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท  าใหท่ี้น่ีเป็นอีกหน่ึงแหลง่ทอ่งเท่ียวไมค่วร

พลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน แตเ่ดิมสรา้งขึ้นเพ่ือสกัการะเจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตาม

ความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เชน่ เจา้แมท่บัทิม ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง,เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรือ ผูเ้ฒา่จนัทรา ท่ี

เช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก     

น าทา่นเย่ียมชมสินคา้สง่ออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยท่ีมีพลงัพิเศษชว่ยในการ

ปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ยใหร้่างกายสด

ช่ืนลดอาการปวด 

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลำดซีเหมินติง ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไตห้วนั มีฉายาวา่ ฮาราจูกุ

แหง่ไทเปหรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีแหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของ

วยัรุ่น มีรา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สินคา้ท่ีน่ีจะมีท ัง้สินคา้แฟชัน่ท ัว่ไป และสินคา้แบรนดเ์นม ยงัมีรา้นรองเทา้

ใหเ้ลือกอีกมากมาย มีท ัง้แหลง่เส้ือผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก รองเทา้ย่ีหอ้ตา่ง อาทิ ONITSUKA 

TIGER แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่นรวมทัง้ย่ีหอ้ตา่งๆเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 

 (อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัเพ่ือควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง) 

                      :น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพกั ทำง บริษทัฯจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนดัหมำย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทำง) 

                 

วนัท่ีหำ้          สนำมบินเถำหยวน  -  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง                                                                                 

เชำ้   อำหำรเชำ้แบบกล่อง น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน  

09.40/10.20น. เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181  

 (สายการบินมีบริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **ค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำอำหำรบนเคร่ือง 

12.35/13.00น.เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

........................................ 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 

สำยกำรบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ไฟลบิ์นอำจมีกำรเปล่ียนแปลงอพัเดทจำกสำยกำรบิน 
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**กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศกรุณำติดต่อคอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ท่ีอีกครัง้** 

หมำยเหตุ:อตัรำค่ำบริกำรขำ้งตน้ เป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ จำกสำยกำรบิน ดงันัน้เม่ือท่ำนตกลงเดินทำง จ่ำยค่ำ

จอง ค่ำทวัรแ์ลว้ มิสำมำรถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกกำรเดินทำงได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำจอง ค่ำทวัร ์ใน

ทุกกรณี และกรณีท่ีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัโดยเคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำแจง้บริษทักอ่นท ำกำรจองตัว๋เคร่ือง 

มิฉะนัน้บริษทัฯไม่สำมำรถรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน กรณีกรุป๊ออกเดินทำงไม่ได ้

 

***หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ย

คา่ชดเชยเพ่ิม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนัละ10 ช ัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มท่ีพกั  3คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร์ (เชา้ 

กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเท่ียวสถานท่ีตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคุเทศก ์คา่น ้าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 

20กก. ค่ำประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล โดยควำมตุม้ครองเป็นไปตำมเง่ือนไข

ของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท ำไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบินตามรายการ   *ค่ำบริกำรน้ีรบั

เฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนัน้  

รำคำทวัรไ์ม่รวม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร ์ทีวีชอ่งพิเศษ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่

ซกัรีด คา่สมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คา่วีซา่พาสปอร์ตตา่งดา้ว  นักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),

ค่ำทิปไกด ์คนขบัรถ ท่ำนละ 1,400 NT ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมประทบัใจในกำรบริกำร  รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำวีซ่ำ 

กรณีสถำนทตูมีกำรประกำศเก็บค่ำวีซ่ำ  

 

 เง่ือนไขในกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำทต่อท่ำน  และ ช  าระสว่นท่ีเหลือกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ช  าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดินทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้

ประกำศส ำคญั รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัได ้

ช  าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  

ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น  
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บริษทัมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองทา่น*** กรุณาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ 

**กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท  าวีซา่กอ่นเดินทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วีซา่ 

 

กำรยกเลิกกำรจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่

ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้ส้ิน  

หมำยเหตุ 

กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพ่ือควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และบริษทัฯ 

และเม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำจอง และหรือ ค่ำทวัรแ์ลว้ ถือวำ่ท่ำนยอมรบัเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ และ

อ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ี์มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือกอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้อ่งเท่ียวสละสิทธ์ิและจะ

ไมร่ับผิดชอบคา่บริการท่ีไดช้  าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยท่ีทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใช ้

บริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้ริการในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั

ขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้

ส าหรับคา่บริการนั้น ๆ  

7) การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไม่ได้

ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได ้และทางบริษทัถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ

ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์   (ทา่นสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัท ัว่ไป)  

7) มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของผูจ้ดัก  ากบัเทา่นั้น  

8) ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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