
 

ไตห้วนั อาหลซีาน 5วนั 3คนื 

โดยสายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) 

ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน62-มนีาคม63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 

ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101 

ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู่ วดัพระถงัซมัจ ั๋ง 

ไหวเ้ฒ่าจนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

ช้อปป้ิง ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซีเหมนิตงิ 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+ เมนูนึง่จกัรพรรด ิ



 

อตัราคา่บรกิาร 

  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัท่านละ 

2 – 3 ท่าน 
ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

2 – 6 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 4,500 

9 – 13 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 4,500 

16 – 20 พฤศจกิายน 62 15,888 15,888 4,500 

23 – 27 พฤศจกิายน 62 15,888 15,888 4,500 

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 15,888 15,888 4,500 

7 – 11 ธนัวาคม 62 17,888 17,888 4,500 

14 – 18 ธนัวาคม 62 15,888 15,888 4,500 

21 – 25 ธนัวาคม 62 15,888 15,888 4,500 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 25,888 25,888 4,500 

4 – 8 มกราคม 63 15,888 15,888 4,500 

11 – 15 มกราคม 63 15,888 15,888 4,500 

18 – 22 มกราคม 63 15,888 15,888 4,500 

1 – 5 กุมภาพนัธ ์63 15,888 15,888 4,500 

8 – 12 กุมภาพนัธ ์63 17,888 17,888 4,500 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์63 15,888 15,888 4,500 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์63 15,888 15,888 4,500 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 63 15,888 15,888 4,500 

7 – 11 มนีาคม 63 15,888 15,888 4,500 

14 – 18 มนีาคม 63 15,888 15,888 4,500 

21 – 25 มนีาคม 63 15,888 15,888 4,500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก           ท่าอากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น.  พรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประ เทศ 

ประตู 5-6เคานเ์ตอร ์ 6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย

ความสะดวกใหก้ับท่าน 

วนัทีส่อง       ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั – วดัเหวนิวู่ 

02.25/03.45 เดนิทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 

(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง (ส าหรับเวลาบินแต่ละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจา้หนา้ท่ีเพ่ือคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง) 

07.05/08.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาท่ีไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ

12เ ท่าตั ้งอยู่ห่า งจากชายฝ่ังด ้านตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 ก ิโล เมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารว่างบ

รถบสั)   

จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งเป็น

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงาม

ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนน

รอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 ก ิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดด  เด่น ท าใหต้ัว

ทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึง่เป็นท่ีมาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน

จันทราน าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งท่ีอัญเชญิมาจากชมพูทวปี

หลัง   

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ.ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ เมนูนึง่จกัรพรรด ิ

จากนั้นน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถือเป็นเทพเจา้

แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสงิโตหินอ่อน 2ตัว ท่ีตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด 

ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน 

น าท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถ่ินขึ้นชื่อของไตห้วัน รสชาติดีดีเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากคน

ทางบา้น จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเจีย๊อี ้

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กัโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัทีส่าม        อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                     

เช้า  บรกิารอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นเขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลีซัน อาหลีซัน (อีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยม ตัง้อยู่ท่ีเมืองเจียอี้ (Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของ

การมาเยือนท่ีนี่คือ เดินป่าศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ และนั่งรถไฟโบราณไปชมพระอาทิต ย์ขึ้น

ซึง่เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะ

บานสะพรั่งพรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4เท่านั้น   น า



 

ท่านเดินชมดื่มด ่ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สทิธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได ้

สัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ์ ซึง่เป็นอุทยานท่ี

ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้งซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีความ

สวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งนี้ พรอ้ม

ทัง้ใหท่้านไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกันไป 

ซึ่งตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้มส วนสนพันปี ซึ่งมีสน

หลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี   

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ.ภตัตาคาร  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

จากนั้นน าท่านช๊อปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหนา่ย

สนิคา้และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วันเมนูท่ีขึ้นชื่อของท่ีนี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระใหท่้านได ้

เลือกซื้อหาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชมวิถี ชีวิตของชาวไตห้วัน  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ชาบูไตห้วนั 

  เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั City Suites Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

              (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทาง บริษัทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

วนัทีส่ี ่          ไทเป – ตกึไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน - ตลาดซีเหมนิตงิ                                  

เช้า  บรกิารอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วัน ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่

ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ี

มีการเติบโตเร็วมาก ท่านเดินทาง สู่ รา้นขนมพายสบัปะรด ซื่อดังเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้

ของฝากอันขึ้นชื่อของไตห้วัน  จากนั้นน าท่านไดช้็อปป้ิงเครื่องส าอาง Cosmetic และของ

ฝากของไตห้วนั 

เดินทางสู่ ตกึไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด

ในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร 

รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีนท่ีนี่ยังมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปท่ีชั่น 

89(ไม่รวมค่าขึ้นชัน้89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ท่ีกัน

การสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกดิแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก บริเวณท่ีตัง้ของตึก ชัน้ 

1-5 จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ท่ีท่ีขายของแบรนด์เนม และ รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ 

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้ง

ขึ้นตัง้แต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเป็นแหล่ง

รวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ท่ีเป็นประวัติ ขา้วของเครื่องใชส้่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตวั 

และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทัง้หมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตัง้แต่

สมัยท่ียังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมี

รูปป้ันท าจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ย้ิมแยม้ต่างจากรูปป้ันของ

ท่านในท่ีอื่นๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้ 2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลี่ยนเวรทหาร



 

รักษาการหนา้รูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะ มีขึ้นทุก 1ชั่วโมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์

แห่งนี้  

น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมือง

ไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วง

ปี ค.ศ.1738 เพ่ือเป็นสถานท่ีสักการะบูชาสิง่ศักสทิธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีรูปแบบทางดา้น

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไตห้วัน ท าใหท่ี้นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมือง

ไทเปวัดหลงซาน แต่เดิมสรา้งขึ้นเพ่ือสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้อ งค์

อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100องค์ท่ีดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า 

และขงจื๋อ เช่น เจา้แม่ทับทิม ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง,เทพเจา้กวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และ

หนา้ท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ท่ีเชื่อกันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให ้

สมหวังดา้นความรัก     

น าท่านเย่ียมชมสนิคา้ส่งออกชื่อดังของไตห้วันท่ีศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยท่ี

มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให ้

สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยใหร้่างกายสดชื่นลดอาการปวด 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ

ไตห้วัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปหรือท่ีคนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีแหล่งชอ้ป

ป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มีรา้นคา้รา้นอาหาร แหล่งแฮงเอาต์  

สนิคา้ท่ีนี่จะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นท่ัวไป และสนิคา้แบรนด์เนม ยังมีรา้นรองเทา้ใหเ้ลือกอีกมากมาย 

มีทัง้แหล่งเสื้อผา้สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ย่ีหอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA 

TIGER แบรนด์ท่ีดังของญ่ีปุ่นรวมทัง้ย่ีหอ้ต่างๆเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 

 ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

  น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทาง บริษัทฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เช้า  อาหารเช้าแบบกล่อง น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

09.40/10.20น.เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181  

(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้** 

 



 

 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทวัรท์ ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช้บรกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออก

นอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสด

ส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการขา้งตน้ เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลง

เดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แลว้ มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสทิธิใน

การคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ 

กรุณาแจง้บริษัทก่อนท าการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งส ิน้ กรณีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ได ้

***หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็

ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ท่านละ 300NT โดยไกด์ทอ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบริการของรถบัสน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิม

เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ

เดินทาง*** 

อตัราค่าบรกิารรวม  

ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มท่ีพัก  3คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  อาหารทัวร์ (เชา้ 

กลางวัน และเย็นหรือค ่าตามรายการ) บัตรท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 

ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท าไว ้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

และค่าภาษีน ้ามันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น  

ราคาทวัรไ์ม่รวม  

ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระท่ีหนักเกนิสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้ว  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,400 NT ส าหรับหัวหนา้ทัวร์

แลว้แต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า  

เง ือ่นไขในการจอง  

มัดจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่

ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสทิธิยกเลิก

การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     



 

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลือ 

**กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวีซ่าก่อนเดินทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่

รวมค่าวีซ่า 

การยกเลกิการจอง   

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรอื 

ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใด

ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่าง ท่าน

ลูกคา้และบริษัทฯ และเมื่อท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แลว้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

แลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันก่อนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกดิจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล 

การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ัด หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิขึ้น

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ    

4) ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมกีาร

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ผูจ้ัดถือวา่

ผูท่้องเท่ียวสละสทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายท่ี

ท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใชบ้ริการแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเงื่อนไข   

6) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ   

7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการ

เดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรม

ของบริษัทได ้ และทางบริษัทถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่าน

สามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันท่ัวไป)  



 

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น  

8) ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอื

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 


