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ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ #เยห๋ลิ�ว 

ขอพรเรื�องความรกั...เทพจนัทรา  #วดัหลงซาน 

ไฮไลทที์�พลาดไม่ได ้#ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

พกัไทเป � คืน ชิม ชอ้ปจใุจ #ซื�อหลิน เฟิงเจี�ย ซีเหมินติง 
  

ตารางการเดินทาง 
 
วนัที� โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที�ยง คํ �า พกัที� 

� กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง X X X  

� 
กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : ��.��-��.��) 
ผูหลี�–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่
รา้นชา-ไทจง-หมู่บา้นสายรุง้-เฟิงเจี�ยไนท์มารเ์ก็ต 
 

X   
WE MEET HOTEL 

TAICHUNG 
หรือระดบัเทียบเท่า 

� 
ไทจง-ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็ค-วดัหลงซาน-ตึกไทเป���(ไม่รวมค่าขึ� นตึก
ชั�น ��)-ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 
 

  X RELITE HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

� ไทเป-เยห๋ลิ�ว-หมู่บา้นจิ�วเฟิน–ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ–
DUTY FREE-ชอ้ปปิ� งซีเหมินติง   X RELITE HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

� ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : ��.��-
��.��)  X X  

หมายเหตุ :  
 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น จาํนวน �,��� NTD/ทรปิ/ท่าน (เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 
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กาํหนดการเดินทาง 

วนัที� �2-�� สิงหาคม ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� 09-�� สิงหาคม ���� *วนัแม่*     ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �6-�� สิงหาคม ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �3-�� สิงหาคม ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �0 สิงหาคม-�� กนัยายน ����       ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �6-�� กนัยายน ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �3-�7 กนัยายน ����        ราคา  12,899.- 

วนัที� �0-�� กนัยายน ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �7 กนัยายน-�� ตลุาคม ����       ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �4-�� ตลุาคม ����        ราคา  ��,8��.- 

วนัที� �1-�� ตลุาคม ���� *วันคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙*    ราคา  16,899.- 

วนัที� �8-�� ตลุาคม ����        ราคา  ��,8��.- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

��.�� น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั�น � ประตู � 
เคานเ์ตอร ์� สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หน้าที�คอยอาํนวยความสะดวก 

 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี�–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่ 

                    รา้นชา-ไทจง-หมู่บา้นสายรุง้-เฟิงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

��.�� น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) เที�ยวบินที� XW182  
 (สายการบินมีบรกิารจาํหน่ายอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� อง) ไมร่วมอาหารบนเครื� อง 
��.�� น.      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วัน ซึ�งเป็นเกาะที�มีพื� นที�เล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ �� เท่าตั�งอยูห่า่งจากชายฝั�งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ ��� 
กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านขึ� นรถโคช้ปรบัอากาศ 

                    ตอ้นรบัท่านดว้ย...แซนวิช และ ชานมไข่มุกไตห้วนั ท่านละ � ชุด  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี� (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) ตั�งอยูท่างภาคกลางของ
ไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที�สาํคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็น
เมืองที�ไดชื้�อว่าน่าอยูที่�สุดในไตห้วนั นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบ
ที�มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมีทศันียภาพของนํ�าและภูเขาที�สวยงาม 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) ลิ� มรส...ปลาประธานาธิบดี 
นําท่านนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซึ�งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิ
ปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน � ตัว ที�ตั�งอยู่ดา้นหน้าวัด ซึ�งมี
มูลค่าตวัละ � ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั�นนําท่านแวะ ชิมชา ที�ขึ� นชื�อที�สุดของไตห้วนั มีรสชาติ
หอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนสภาพภูมิประเทศและอากาศที�เหมาะสม เป็นที�นิยม
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ของคนไทยซื� อเป็นของฝาก นําท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ � 
ชั �วโมง) ซึ�งตั�งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที� � ของมณฑลไตห้วนั   
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั �งในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน ที�เดินทางลี� ภัยมารวมตัวที�ไตห้วนั ต่อมามีโครงการรื� อหมู่บา้นแห่งนี�
และสรา้งเป็นเมืองใหม่ ในระหวา่งที�ทําการรื� อถอนมีทหารเก่านายหนึ�งนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง 
ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพงและตัวบา้น ภาพวาดบนกาํแพงและตัวบา้นสะดุด
ตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัที�สดใสเปี� ยมไปดว้ยความสุข ทั�งตวัหนังสือ ตัวการตู์น ใบหน้าคน ผลงาน
ของคุณปู่ หวง หยง่ ฟู่ ไดร้บัการกล่าวขานในวงกวา้งจนในที�สุดหมู่บา้นแห่งนี� ก็ไดร้บัการอนุรกัษ์ 
นําท่านเดินทางสู ่เฟิงเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจาํหน่ายสินคา้ และ
อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูที�ขึ� นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ชานมไข่มุก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื� อหา
สินคา้ต่างๆ พรอ้มชมวถีิชีวิตของชาวไตห้วนั  

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�) ลิ� มรส...บุฟเฟ่ต ์ชาบูไตห้วนั 
พกัที�  WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดบัเทียบเท่า � ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม ไทจง-ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน-ตึกไทเป101 

                    (ไม่รวมค่าขึ� นตึกชั�น 89)-ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
นําท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง) เมืองหลวงของไตห้วนั
และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทั�งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ี
หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั�งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ � 
ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที�มีการเติบโตเร็วมาก จากนั�นนําท่านเลือกซื� อของฝาก ขนมยอด
นิยมของไตห้วนั ที� รา้นพายสัปปะรด ดว้ยความอร่อยสูตรเด็ดของตัวเนื� อแป้งพายที�กดัแลว้ไม่
รว่น แป้งมีความกรอบเล็กๆ ไม่แข็ง มีกลิ�นหอมอ่อนๆ ของสบัปะรดสอดไสที้�เนื� อเนียน รสนุ่มๆ 
ไม่หวานมาก ไม่เลี�ยน เหมาะสาํหรบัคนชอบขนมหวานน้อย  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)  
นําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ� นเพื�อราํลึกถึงคุณงามความ
ดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นที�รักและศรทัธาของคนไตห้วนั ซึ�งใชเ้วลาในการ 

สรา้งถึง � ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. ���� นําท่านเดินทางสู ่วัดหลงซาน เป็นวดัเก่าแก่ที�มี
ชื�อเสียงใหท่้านไดส้มัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบดั�งเดิม สรา้งขึ� นใน พ.ศ. 2281 
แสดงใหเ้ห็นถึงจิตใจที�เต็มเปี� ยมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหวั วดัแห่งนี� เต็มไป
ดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที�ประณีตงดงาม 
 นําท่านสมัผัสสญัลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ� นตีกชั�น ��) มีความ
สูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดั�งเดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั 
โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื�อให้เขา้กันกับ
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เทคโนโลยีลํ�ายุคไดอ้ยา่งลงตัว ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน จากนั�นนําท่าน 
อิสระชอ้ปปิ� ง ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นหนึ�งในตลาดไนท์มารเ์ก็ตที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของเมือง
ไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น � โซนหลกัๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ�งมักจะเป็นรา้นอาหารและ
ขนมมีทั�งแบบแผงลอยและที�เป็นรา้นเล็กๆ เกือบ ��� รา้นคา้ ที�เน้นขายอาหารแบบทอ้งถิ�น
ของไตห้วนัสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหมู, และชา
ไตห้วนัต่างๆ เป็นตน้ 

คํ �า  อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งของท่าน 
พกัที�  RELITE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า � ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี� ไทเป-เยห๋ลิ�ว-หมู่บา้นจิ�วเฟิน–ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ–DUTY FREE-ชอ้ปปิ� งซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว อุทยานแห่งนี� ตั�งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วนั มีลกัษณะพื� นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ�าทะเลและลมทะเล ทําให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ�งมี
ชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลก  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) ลิ� มรส...ซีฟู้ดสไ์ตห้วนั 
นําท่านอิสระชอ้ปปิ� งที� จิ�วเฟิ� น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซื� อของกินที�แปลกตา อีกทั�ง
ยงัมีบัวลอยเผือกที�โด่งดังที�สุดในไตห้วนั เนื�องจากมีรสชาติแบบดั�งเดิมไม่เหมือนที�ไหน ท่าน
สามารถซื� อกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี� ยงัมีสินคา้อีกมากมายที�ทําใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน
กบัถนนคนเดินที�ยาวที�สุดในหมู่บา้นจิ�วเฟิ� น 
นําท่านแวะ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (เจอมาเนี�ยม) ที�เป็นเครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั�งแบบสรอ้ย
ขอ้มือ และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั�งมีชมหยก
ไตห้วนั และ ปะการงัแดง เครื�องประดบัลํ�าค่าของชาวไตห้วนัมาตั�งแต่โบราณ นําท่านอิสระชอ้ป
ปิ� งสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที� DUTY FREE ซึ�งมีสินคา้แบรนด์เนมชั�นนําใหท้่านไดเ้ลือกซื� อ
มากมาย ในราคาที�ถูกเป็นพิเศษ นําท่าน อิสระชอ้ปปิ� งซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไตห้วนั 
อิสระชอ้ปปิ� งสินคา้หลากหลายรวมทั�งสินคา้แฟชั �นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, 
Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที�ประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกที�สุดในโลก   

คํ �า  อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งของท่าน 
พกัที�  RELITE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า � ดาว 
 

วนัที�หา้  ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
��.�� น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW181   
 (สายการบินมีบรกิารจาํหน่ายอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� อง) ไมร่วมอาหารบนเครื� อง 
��.�� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
 ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ � เดือนขึ� นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งตํ �า � หน้า หากไม่มั �นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยนิดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ เพื�อเช็ควา่
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั�ง 
มิฉะนั�นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยูก่ับความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ� ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที�ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึง
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวประเทศไต้หวนั กําหนดใหมี้การประชาสัมพันธ์สินคา้พื� นเมืองให้

นักท่องเที�ยวทั �วไปได้รูจ้ักคือ รา้นชา, DUTY FREE, รา้นพายสัปปะรด, ศูนย์สรอ้ยสุขภาพ ซึ� ง
จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบ
วา่รา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ ��-�� นาที ซื� อหรือไม่
ซื� อขึ� นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ� น และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความ
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจาก
ท่าน เป็นจาํนวนเงิน ��� NTD / ท่าน / รา้น 

 กรณีที�ไม่ตามทวัร ์ทางบริษัทขอสงวนการคืนเงินทุกกรณี และขอเก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ �,��� บาท/วนั 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจา่ยค่า
พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านั�น 

 ตั �วเครื�องบินที�ใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที�นั�งล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั �งแบบสุ่มเท่านั�น) 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและค่าทวัรส์ว่นที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

(พกัหอ้งละ �-� ท่าน) 
เด็ก 2-1� ปี  

พกัเดี�ยว  

(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� �2-�� สิงหาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� 09-�� สิงหาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �6-�� สิงหาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �3-�� สิงหาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �0สิงหาคม-��กนัยายน ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �6-�� กนัยายน ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� 13-17 กนัยายน 2562 ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �0-�� กนัยายน ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �7กนัยายน-��ตลุาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �4-�� ตลุาคม ���� ��,8�� ��,8�� 4,�00 

วนัที� �1-�� ตลุาคม ���� �6,8�� �6,8�� 4,�00 

วนัที� 18-22 ตลุาคม 2562 �4,8�� �4,8�� 4,�00 
 
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที�นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 6 มื� อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื� อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามันเชื� อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ�งเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วนัที� 16 พฤษภาคม ���� (หากมีการเรียกเก็บเพิ�มจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  
7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�อง จาํกดัไม่เกิน �� กิโลกรมั สัมภาระติดตัวขึ� นเครื�องได ้1 ชิ� น 

ต่อท่าน นํ�าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ �00,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  
** คุม้ครองตั�งแต่ อาย ุ�6 – 69 ปี เท่านั�น ** 
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หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-�� ปี และผูเ้ดินทาง อายุ �� ปี ขึ� นไป คุม้ครองเพียง ��%  
   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง � เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ� น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื� อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ�มเติมกบัทางบริษัทได ้**ทั�งนี� อตัราเบี� ยประกนัเริ�มตน้ที� ��� บาท ขึ� นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชื� อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น จาํนวน �,��� NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ)่ 

สาํหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
4. ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไตห้วนั (หมายเหตุ : ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ไตห้วนัยกเลิกการขอวซี่าสําหรบัหนังสือ

เดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากมีประกาศจากทาง
รฐับาลบงัคบัใชว้ีซา่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซา่เพิ�มที�เกิดขึ� นตามจริง ทั�งนี�  สาํหรบัหนังสือเดินทางขา้ราชการ
ไทย (เล่มสีนํ� าเงิน) ต้องทําการยื�นขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และ
ค่าบริการยื�นวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวีซ่า 5-7 วนัทาํการ 

6. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ  
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการชาํระค่าบริการ 
 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั�งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั �น  

(ภายใน �� ชั �วโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ  20 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ�) 
หมายเหตุ หากชาํระเงินในแต่ละสว่นแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าที�ทุกครั�ง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั ขึ� นไป  คืนคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �-�� วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้า่ยทั �งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที�บริษัทฯกาํหนดไว ้(�� ท่านขึ� นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียก
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คืนได ้เช่น ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�
เกิดขึ� นตามจริง ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการ
การนัตีมดัจาํที�นั�งกบัสายการบินและค่ามัดจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่
เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั�งสิ� น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
� ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
 

 


