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ไตห้วนั ไถจง วดัจงไถฉานซือ่ – ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – 

เยห๋ล ิว่ – จ ิว่เฟ่ิน 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนินกสกูต๊ xw 

เดนิทาง พ.ย. 60 – ม.ค. 61 ราคาเริม่ตน้เพยีง 13,991 บาท 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ -สนามบนิดอนเมอืง   ✈  

2 

สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ 
– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน  จันทรา – วดัพระถังซมั
จ๋ัง – วดัเหวนิหวู ่– ไถจง – ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ 
ไนทม์ารเ์ก็ต 

   CU  HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

3 
ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์
สถานเจยีงไคเช็ค – Germanium  Shop – 
ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

  - 
RELITE   HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่ – 
รา้นคอสเมตคิ – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 
89) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

  - 
 HOTEL J หรอื
เทยีบเทา่ 

5 ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ ✈    

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

2. ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนืฝงเจีย่ ถนนคนเดนิของกนิแสนอรอ่ย 

    เดนิชอ้ปป้ิงยามค า่คนืตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

    อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตลาดซเีหมนิตงิ 

3. เมนพูเิศษ....สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 
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**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่

ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนัแรก          กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์7  ประต ู5-6 สายการบนินกสกูต๊ (Nok Scoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่

ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอื

เปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่สายการบนิและช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิดว้ยตัว

ทา่นเอง 

วนัทีส่อง        สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา  

                    วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่– ไถจง – ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (Nok Scoot) 

เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  รับประทานอาหาร

เชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่ม่

มทีางออกสูท่ะเล น าทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละพระโพธสิตัว ์ณ วดัจงไถฉาน วดัแหง่นี้

ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนหลายพันหอ้งและไดช้ือ่วา่เป็นวดัทีทั่นสมัยทีส่ดุแหง่

หนึง่ในไตห้วนั 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็น

เขือ่นทีส่ าคัญในไตห้วนั มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่ง

เหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย  จากนัน้น า

ทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา 

และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่

ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่ไตห้วนั   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงไถจง  น าทา่นชอ้ป

ป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรร ซึง่ถอืไดว้า่เป็นตลาด

กลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม     ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Germanium Shop  

                   – ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอด

นยิมของไตห้วนั ที ่รา้นพายสบัปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น า

ทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน   
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนูสกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

บา่ย น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีม่คีณุสมบัต ิ

ท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 

เป็นอัญมณีล ้าคา่ทีส่ดุในโลกซึง่มอียูไ่มก่ีท่ี ่น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็น

ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป ใหท้่านซือ้สนิคา้พืน้เมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตาม

อัธยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั RELITE   HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่          ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – รา้นเครือ่งส าอาง – ตกึไทเป  101  

                    (ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้ 89) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย

กษัตรยิก์วงสวี ้  แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทอง

และแรธ่าตตุา่งๆ  ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้

ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระท่ังม ีการใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิ
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ชือ่” และ “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ” ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ

ไตห้วนั มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าให ้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่ง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก   

  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

บา่ย น าทา่นแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของ

ไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้น าทา่น

เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ราคา 600NTD) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 

508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัว

อาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 น าทา่นอัพเดทแฟชัน่  และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น           

ซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควรไ์ตห้วนั อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่    

เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

ทีพ่กั  HOTEL J  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้         ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั 

09.40 น. 

 

อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ นกสกูต๊ 

(NokScoot) โดยเทีย่วบนิที ่XW181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  
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************************************************************************ 

*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและ
เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั* 
 

ไตห้วนั ไถจง วดัจงไถฉานซือ่ – ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
– เยห๋ล ิว่ – จ ิว่เฟ่ิน 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนินกสกูต๊ xw 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น 

( ราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

31 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

1 – 5 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

2 – 6 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

3 – 7 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

4 – 8 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

5 – 9 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

6 – 10 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

7 – 11 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

8 – 12  พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

9 – 13 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

12.40 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
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10 – 14 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

11 – 15 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

12 – 16 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

13 – 17 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

14 – 18 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

15 – 19 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

16 – 20 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

17 – 21 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

18 – 22 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

19 – 23 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

20 – 24 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

21 – 25 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

22 – 26  พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

23 – 27 พ.ย. 60 14,992.- 4,500.- 

24 – 28 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

25 – 29 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

26 – 30 พ.ย. 60 13,991.- 4,500.- 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

1 – 5 ธ.ค. 60 16,995.- 4,500.- 
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2 – 6 ธ.ค. 60 16,995.- 4,500.- 

3 – 7 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

4 – 8 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

5 – 9 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

6 – 10 ธ.ค. 60 16,995.- 4,500.- 

7 – 11 ธ.ค. 60 16,995.- 4,500.- 

8 – 12 ธ.ค. 60 16,995.- 4,500.- 

9 – 13 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

10 – 14 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

11 – 15 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

12 – 16 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

13 – 17 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

14 – 18 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

15 – 19 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

16 – 20 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

17 – 21 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

18 – 22 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

19 – 23 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

20 – 24 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

21 – 25 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

22 – 26 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 

23 – 27 ธ.ค. 60 14,992.- 4,500.- 
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24 – 28 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

25 – 29 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

26 – 30 ธ.ค. 60 13,991.- 4,500.- 

27 – 31 ธ.ค. 60 20,911.- 5,500.- 

28 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 20,911.- 5,500.- 

29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 20,911.- 5,500.- 

30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 20,911.- 5,500.- 

31 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 20,911.- 5,500.- 

1 – 5 ม.ค. 61  13,991.- 4,500.- 

2 – 6 ม.ค. 61 13,991.- 4,500.- 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้
วา่งประทับตราเขา้ออกเมอืงอยา่งต า่ 2 หนา้   
หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิง... หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตัวจากกรุ๊ปไมร่ว่มลงรา้น...ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500NTD /ทา่น/รา้น *** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่
ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 
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6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับ
ทางบรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    
ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
   1. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวและอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรดี 
คา่โทรศัพท ์
   3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
   4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
   5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
   6. ค่าทปิส าหรับคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1000 เหรียญดอลล่าไตห้วัน ต่อท่าน/ทรปิ …หัวหนา้ทัวร์
ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ 
      ของลกูคา้ 
7. ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวซี่าเขา้ประเทศ
ไตห้วันมคีา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 
วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หมายเหตุ ตัง้แต่วันที่ 1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 
2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊ม ี
การคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3. การช าระคา่บรกิาร 
    3.1 กรณุาช าระยอดเต็ม  
    3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
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4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
    **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศปลายทางโดยผดิ
กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย,ฮอ่งกง และจนี ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ที่
เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถ
ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม่
สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ) 
7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  
9.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้   
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ 
ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
2.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สาย
การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
3.หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
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4.น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม
อาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  
อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน 
หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่
ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม
โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 


