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XW-T SPECIAL:ทัวรไ์ตห้วัน ไทเป อาบน ้าแรเ่จยีวซ ีเหยห่ลิว๋ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วัน3คนื  
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไทจง วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ไทจง ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต    

อาบน า้แรเ่จยีวซ ีไทเป อทุยานหลิว่  เหยห่ล ิว๋ หมูบ่า้นจ ิว่เฟ่ิน  
ตกึไทเป 101  ดวิต ีฟ้ร ี อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ  

เมนพูเิศษ : Sea food เหยห่ล ิว๋  ชาบไูตห้วนั เส ีย่วหลงเปา  

พกัไทเป 1คนื /ไทจง 1คนื/ เจยีวซ ี1คนื (พกัหอ้ง อาบน า้แรส่ว่นตวั) 
เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ล าใหญ ่415ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

19-23 ม.ิย. 60 14,988 ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000 ฿ 

4,500 25 

9-13 ก.ค 60 14,988 4,500 25 

วนัแรก    สนามบนิดอนเมอืง    
21.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง   สนามบนิเถาหยวน  - ผูห่ล ี ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่ 
               ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                        บรกิาร ----,เทีย่ง,เย็น  
00.20-05.10น.(เวลาบนิกรุป๊วนัที ่19-23 ม.ิย)    
02.15-07.05น.(เวลาบนิกรุป๊วนัที ่9-13 ก.ค)    

เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
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            (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12เท่าตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ย
เกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ด หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงแลว้น าทา่น  เดนิทางสูเ่มอืงผูล่ ี ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ วดัจงไถฉานซือ่ วัดนีไ้ดรั้บการกลา่ว
ขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสามของโลกรองจากนครวาตกินั 
และวัดมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีสุ่ด
ในไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร ออกแบบโดย
นาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรคนเดียวกับผูท้ี่ออกแบบตกึไทเป 101 โดยใช ้

หนิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ.1990 และ
เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนกิชนและเหล่า
บรรดาลูกศษิยท์่านพระอาจารยเ์หวยเจวี๋ยนับแสนคน   ระหว่างนั้นในปี 
ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงที่เมอืงหนานโถว แผ่นดนิแยก 
และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธา
ใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืท่านพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มชี ือ่เสยีง
ในดา้นการฝึกสมาธนิิกายเซนหรอืฌานสมาธทิี่สืบทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และ
ภกิษุณีมจี านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภกิษุ 400 รูป เป็นภกิษุณี 1,200 รูป   มกีารแยกเรยีนกันอยา่งชดัเจน 
ไมเ่รยีนรวมกนัเป็นวทิยาลัยสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมนพูศิษ ซาบไูตห้วนั 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงาม
ไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อย่างชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสรุยิันจันทรา  

น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชญิ
มาจากชมพูทวีปหลังจากล่องเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้

และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และ
ยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวน
มหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืง
ไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ
ไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไท
จงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื
ว่าเป็นเมอืงที่สะอาดที่สุดในไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์

สองขา้งทางทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เฟิงเจีย่ไนทม์าเก็ต 
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของที่นี่
ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม The Cloud Hotel/Aeris Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว: 
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วนัทีส่าม       ไทจง - ไทเป - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด - อทุยานหลิว่ - หมูบ่า้นจิว๋เฟิน  - เมอืงเจยีวซ ี 
                     อาบน า้แร ่                                                                                         เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน 
มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  ท่านเดนิทาง สู ่รา้น
ขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้เดนิทางสู ่เหย่
หลิว๋  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Seafood เหยห่ลิว๋ 
บา่ย       จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัว
ของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ 
หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มี

ชือ่เสียงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ หมู่
บา้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์
วงสวี ้แห่งราชวงศช์อง จงึมนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่

การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย 
ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า 
จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉิง
ชือ่ " และ " อู๋เหยยีนเตอะซันซวิ " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ไดด้งึดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดนิทางมาชื่นชมความ
งดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเก่าแก่ที่มชี ือ่เสยีงที่สุดใน
ไตห้วัน ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมีชีวติชวีาอีกครัง้ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในไตห้วัน เนือ่งจาก
มรีสชาตแิบบดัง้เดมิไม่เหมอืนที่ไหน ท่านสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อีก
มากมายทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน  จนสมควรแกเ่วลาน าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงเจยีวซ ี   

   ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  BARON’S HOTSPRING HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   **** 
             **อาบน า้แรภ่ายในหอ้งสว่นตวั **: 

วนัทีส่ ี ่          เจยีวซ ี - ไทเป - ตกึไทเป 101 - วดัหลงซาน - ดวิต ีฟ้ร ี- ศนูยG์ERMANIUM                                    
          อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ซเีหมนิตงิ                                                         เชา้,เทีย่ง--                                                                                          

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางกลับสู่ ไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วัน ท่านเดนิทางสู่ ตกึ
ไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ชัน้ 89 ค่าขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวาม
สงูถงึ 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมอืงไทเป ที่นี่ยังมจีุดชมววิที่สงูทีสุ่ดใน
ไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า
หนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีสุ่ดใน
โลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี
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หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้  จากนัน้น าทา่น ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอด
ภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ     
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลัง
พเิศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงซาน หรอื วดั
เขามงักร เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงและความศักดิส์ทิธิท์ัง้ชาวไตห้วันและชาวต่างชาตมิากราบไหวก้นัเป็น
จ านวนมากมผีูก้ล่าวไวว้่าวัดหลงซานเป็นที่รวมเทพเจา้องค์ต่างๆไวม้ากที่สุดแห่งหนึ่งของไตห้วันและ
ปัจจบุนัเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรงุไทเป 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร  เมนเูสีย่วหลงเปา  
บา่ย    น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ 

สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกับ ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค 
ตัง้แตส่มยัทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยดัเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ า
ประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนาย
พล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1 ชั่วโมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ 

จากนัน้ น าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามส
แควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝาก
คนที่ท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดัง ของญี่ปุ่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เช่น, 
NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถูกที่สุดในโลก 
อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE  HOTEL (พกัเมอืงไทเป) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีห่า้       สนามบนิเถาหยวน  -  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ  
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
06.20-09.05น. (เวลาบนิกรุป๊วนัที ่19-23 ม.ิย)    
09.40-12.15น. (เวลาบนิกรุป๊วนัที ่9-13 ก.ค)    
  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่าย   
   อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

 
 
 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  

อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ ค่าจอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตาม
รายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท า
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ

บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7% , นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  ทา่นละ 1,000  

NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 

 **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนัหากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 
 

 เงือ่นไขในการจอง ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า 

หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว

สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็น
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การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


