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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1ท่าน 
(พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

ราคาโปรโมช่ัน : ไม่มรีาคาเด็ก 

26-31 ม.ค. 61 19,999.- 6,900.- 

05-10 ก.พ. 60 19,999.- 6,900.- 

19 – 24 ม.ีค. 60 18,999.- 6,900.- 

ราคาอืน่ๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 9,900 บาท 

กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิหรอืถอืพาสปอรต์ทีไ่มใ่ชพ่าสฯไทย เก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท ทางบรษิทั 
ไมร่วมคา่วซีา่ใหแ้ละลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้าํเนนิการขอวซีา่เอง) 

 



 
 
 

 
2 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 (หมายเหต ุ: หากลกูคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตั้งแตห่นา้เคาเตอรไ์ปจนถึง-รบัส่ง

หนา้ประตเูครื่อง(ฝัง่สนามบินไตห้วนั) มีค่าใชจ้า่ย 1,300 บาท/เท่ียวบิน) 

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – หมู่บา้นสายรุง้ – วดัเหวินหวู่ – รา้นชา – ตลาดฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ชัว่โมง) 

              
07.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.หลงัผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้นําท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

เชา้  บริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี1) ชานม+แซนดวิ์ช 

นําท่านสู่ หมู่บา้นสายรุง้(RAINBOW ViLLAGE) ท่ีมีสีสนัสดใสสมช่ือดว้ยเสน้สายและลวดลายของตัวการต์นูน่ารกัๆท่ี

ถกูแต่งแตม้บนผนังกาํแพงของหมู่บา้นเก่าแหง่หน่ึง แต่ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นหมู่บา้นสายรุง้ ท่ีน่ีเคยเป็นหมู่-บา้นทหาร

ผ่านศึกท่ีกาํลงัจะถกูร้ือถอนเพราะผูท่ี้เคยอยูอ่าศยับา้งก็ตายหรือยา้ยออกไปอยูท่ี่อ่ืนแต่ไดมี้ “คุณปู่ สายรุง้”หรือคุณปู่

หวง หยง่ ฟู่  (ปัจจุบนัอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผูห้น่ึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีน่ีไดล้งมือวาดลวดลายตามผนังและกาํแพงของ

อาคารท่ีรอการร้ือท้ิงเหล่าน้ีคลา้ยๆจะเป็นการสัง่ลาหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยัมานานแต่ภาพวาดเหล่าน้ันกลบัสวยเตะตาผูพ้บ

เห็นเพราะสีสนัท่ีสดใสและลวดลายท่ีมีชีวติชีวาเป็นภาพของใบหน้าคนและสตัวท่ี์ต่างดมีูความสุขสดใสสรา้งความสุขใจ

ใหแ้ก่ผูพ้บเห็น 

 

นําท่านนมสัการศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวินอู่ ซ่ึงถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิแหง่

หน่ึงในไตห้วนั ภายในประดิษฐานรปูป้ันของศาสดาขงจื้ อเทพเจา้เทพแหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู เทพเจา้แหง่ความ

ซ่ือสตัยแ์ละความสาํเร็จ หน้าวดัจะมีสิงโตหนิอ่อน 2 ตวั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรีญไตห้วนั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) เมนูสุก้ีไตห้วนั 
   นําท่านแวะ ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆท่ีปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็น 

   ตลอดปีของท่ีน่ีทําใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพันธุ์ชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทย  

   แถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย  นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟ่ง 

   เจี่ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครันจําหน่าย ท่ีตลาด  

   แห่งน้ีมีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายใหท่้านได้เลือกล้ิมลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหูเ้หม็นขึ้ นช่ือ ปลาหมึก  
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   ย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเต๋ียวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมายใหท้านได้อิสระช้อปป้ิง 

   ตามอธัยาศยั 

ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  นําท่านสู่ ORANGE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้ชนเผ่า – ท า D.I.Y.โมจ ิหรือ พายสปัปะรด 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

   จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมชนเกา้เผ่า(Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยูเ่มืองหน่านโถว  

   ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงวถีิชีวติและวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมบนเกาะไตห้วนั ซ่ึงในทุกๆ วนั จะมีการ 

   จดัการแสดงวฒันธรรมของชนพ้ืนเมือง เช่น การเตน้ราํ การรอ้งเพลง และการจาํลองพิธีการแต่งงานแบบ 

   ดั้งเดิม มากไปกวา่น้ัน ยงัมีหมู่บา้นจาํลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงรา้นขายของท่ีระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพ่ือให ้

   นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือและเลือกชมกนัอยา่งเพลิดเพลินเลยทีเดียว 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี4) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

   นําท่านเดินทางสู่ รา้นขนมและของฝาก ซ่ือดังรสชาติอร่อยของฝากอันขึ้ นช่ือของไต้หวันเพ่ือใหทุ้กท่าน 

   ได้เลือกซ้ือฝากคนท่ีท่านรัก พิเศษ !!! ใหท่้านได้ลองทําโมจิหรือทําพายสัปปะรดอันเล่ืองช่ือและสามารถ 

   นํากลบับา้นได ้ภายในโรงงานท่านยงัสามารถซื้ อพายสบัปะรดและขนมขึ้ นชื่อของไตห้วนัได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

  นําท่านสู่ CINGJING GUEST HOUSE หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ฟารม์แกะ – วดัหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

  นําท่านเดินทางสู่เมืองผู่หล่ี ฟารม์แกะ ซ่ึงไดร้บัการขนานนามวา่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชีย ท่ีแหง่น้ีเป็น 

  ฟารม์ท่ีตั้งอยูบ่นภเูขาสงู เป็นแหล่งเพาะปลกูผลไมแ้ละพืชผกัเมืองหนาว อยูใ่นความดแูลขององคก์าร 

  ทหารผ่านศึกมีลกัษณะคลา้ยฟารม์ในยุโรปมากทศันียภาพสวยงามแบบชนบท ดว้ยท่ีราบเขียวขจีจนเป็น 

  ท่ีถ่ายทาํภาพยนตรห์ลากหลายเร่ืองในไตห้วนั  
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เท่ียง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี7) เมนูเส่ียวหลงเปา 

 จากน้ันนําท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร"เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดิมสถานท่ีตั้งของวัดมี  

  ช่ือเดิมว่า "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเร่ิมต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเม่ืออดีต เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัด 

  หลงซัน ซ่ือถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้ งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว ้ซ่ึง  

  ความเป็นศิลปะโบราณท่ีสามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระ  

  อุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ท่ีสถิตอยู่ด้านใ นน้ันกลับไม่ได้รับ 

  ความเสียหายเลยยิ่งทําให้ผู ้คนเล่ือมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้ นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์ 

  กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลาย  

  สิบองค์ มีผู้กล่าวไว ้ว่าวัดหลงซันซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว ้มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไต้หวันและ ปัจจุ- 

  บันเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป จากน้ันพาท่านเดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็น 

  ถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆ ท่ีเต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าๆท่ีได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้ เป็น 

  ย่านท่องเท่ียวสไตล์ฮิปๆ ท่านไปช้อปป้ิงท่ี  ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

  กรุงไทเป และโด่งดังท่ีสุดอีกด้วยของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผ้า  

  ร้องเท้า เหตุผลท่ีคนชอบมาซ่ือหลินไนท์มาร์เ ก็ต  ก็เพราะว่า การเดินทางท่ีสะดวก ห่างจากสถานี MRT  

  แค่ 70 เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเท่ียงคืนเพราะเหตุน้ีซ่ือหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี  

  Night Life อนัโด่งดงัของไตห้วนั 

ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

   นําท่านสู่ GALLERY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

   
 

วนัท่ีหา้     อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยดัเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จวิเฟ่ิน – ศูนยเ์ครื่องประดบั –  

  COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

   นําท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์ท่ีตั้งขึ้ นเพ่ือรําลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่ง 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้ งสาธรณรัฐประชาชน  

   จีนขึ้ นในปี 1912 เป็นหัวหน้าก๊กมินตั ๋งและได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก ดร. ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารย ์

   ขอ ง ท่ า น เ จี ย ง ไ ค เ ช็ ค  แ ล ะ ถื อ เ ป็ น บุ ค ค ล สํ า คัญ ท่ี เ ป็ น ที รั ก ข อ ง ป ร ะ ช า ช น จี น แ ล ะ ค น ไ ต้ห วัน ด้ ว ย  

   อนุสรณ์แห่ง น้ีก่อตั้ งขึ้ นเม่ือปี 1972 ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีน หลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไม้และน้ําพุ 

   กว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปป้ัน ดร.ซุน ยัดเซ็นพร้อมมีการผลัด 

   เปล่ียนของทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดละยังมีพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้ งร ้านจําหน่ายของท่ีระลึก     

   จากน้ันเดินทางสู่ XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL หรือหมู่บา้น SISI NAN CUN VILLAGE เดิมเป็น 

   หมู่บ้านท่ีทางรัฐบาลได้สร้างให้ทหารผ่านศึกท่ีอพยพมาไต้หวัน ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายร้ือถอนชุมชน  

   เก่าแห่งน้ีในปี 1999 ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาท่ีดินแต่เม่ือได้รับการคัดค้านจากหน่วงงานท่ีต้องการ 
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   รักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว ้โครงการจึงยกเ ลิกไป ต่อมาในปี 2003  จึ งได้ปรับเปล่ียนเป็น CULTURALL  

   HALL และ CULTURAL PARK อย่างเป็นทางการ จากน้ัน ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมือง 

   จีหลง จิ่ วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมี ช่ือเสียงตั้ งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ  

   แห่งหน่ึง  เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ ท่ี มี ช่ือเ สียง ท่ี สุดในไต้หวัน  ให้ท่านได้เพลิดเพลิน  

   บรรยากาศแบบดั้ ง เ ดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถช่ืนชมวิว ทิวทัศ น์ 

    รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกด้วย  (หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตยแ์ละวันหยุด 

   นักขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถบสัสาธารณะข้ึนจิว่เฟ่ิน) 

เท่ียง   **อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

    

   นําท่าน ชมศูนยเ์คร่ืองประดับ GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลังพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามา-รถปรบัสภาพ

ประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่าง-กายสดช่ืน ลดอาการปวด

เม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้

ปลอดภาษีท่ี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เครื่องส าอาง(COSMETIC CENTER) ชั้นนําในไตห้วนั  DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์

เนมชั้นนําใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย จากน้ันนําท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์

ไทเป มีทั้งแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA 

TIGER แบรนด์ท่ีดังของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ี

ประเทศไตห้วนั ถือวา่ถกูท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

   

 
ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GALLERY HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก   สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   

เชา้   บริการอาหารเชา้แบบกล่อง (ม้ือท่ี9) 

  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

09.40 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…….. 
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ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NTD(1,500บาท) เด็กเก็บทปิเทา่ผูใ้หญ ่
(สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมาจากการกระทาํทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอื
การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากเป็น
การเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2.ในกรณีทีล่กูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีมหรอื
รา้นนาฬกิา, รา้นเครือ่งสําอาง, รา้นใบชา, DUTY FREE ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้
รา้นเป็นจาํนวนเงนิ รา้นละ 800 NTD(960บาท) 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ไตห้วนักบัเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธ์
สนิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กัคอื ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีม, รา้นชาจนี, รา้นขนมพายสปัปะรด, รา้น
รา้นนาฬกิา, รา้นเครือ่งสําอาง, DUTY FREE ฯลฯซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบั
ราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซึง่จะใช้

เวลารา้นละ ประมาณ 30-60 นาท ี(หากทา่นออกกอ่นเวลาทีก่ําหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น และ
หากทา่นไมป่ระสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น)  ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  

แลว้จงึวางมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

  
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ  
ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสําคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํา่กวา่   เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

ตัวอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 
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ราคาทัวรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน/ห้ิวข้ึนเครื่องได ้07กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและนําเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถท่านละ1,000NTDหรือประมาณ1,200บาท(ส่วนหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่จะพอใจในการ

บริการ) 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั   

- ค่าวีซ่าสาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ (ลกูคา้ตอ้งเป็นคนดําเนินการยื่นวีซ่าเอง) ทางบริษัทเก็บค่าทัวรเ์พ่ิม 

1,000 บาท 

- ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวซี่า กรณีสถานทตูมีการประกาศทางบริษัทขออนุญาติจะเก็บค่าวซี่า 

หมายเหตุ 

- จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไม่น้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการส ารองท่ีนัง่)ส าหรบั

เทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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เงื่อนไขการยกเลิกท่ีนั่ง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํเต็มจาํนวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบั

ทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่มดัจาํ 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน 

ขอ้แนะน าเพิ่มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไตห้วัน 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษติดตวั

ไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ

ใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีทาํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดใูนบางกรณี 

 

 


