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ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ #เยห๋ลิ่ว 

ขอพรเรื่องความรกั...เทพจนัทรา  #วดัหลงซาน 

ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได ้#ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

พกัไทเป 2 คืน ชิม ชอ้ปจุใจ #ซ่ือหลิน เฟิงเจี่ย ซีเหมินตงิ 
  

ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 03.45-08.30) 

ผูหล่ี–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่

รา้นชา-ไทจง-หมูบ่า้นสายรุง้-เฟิงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

 

X 
  

WE MEET HOTEL 

TAICHUNG 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

ไทจง-ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อนุสรณส์ถานเจียง

ไคเช็ค-วดัหลงซาน-ตึกไทเป101(ไมร่วมค่าขึ้ นตึก

ชั้น 89)-ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

 

 

  X 
RELITE HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ไทเป-เย๋หล่ิว-หมูบ่า้นจ่ิวเฟิน–ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ–

DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง   
X 

RELITE HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

5 
ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 10.20-

13.00)  
X X  

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน จ  านวน 1,500 NTD/ทริป/ทา่น (เด็กช าระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 02-06 สงิหาคม 2562        ราคา  11,899.- 

วนัที่ 09-13 สงิหาคม 2562 *วนัแม่*     ราคา  13,899.- 

วนัที่ 16-20 สงิหาคม 2562        ราคา  12,899.- 

วนัที่ 23-27 สงิหาคม 2562        ราคา  12,899.- 

วนัที่ 30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562       ราคา  12,899.- 

วนัที่ 06-10 กนัยายน 2562        ราคา  12,899.- 

วนัที่ 13-17 กนัยายน 2562        ราคา  12,899.- 

วนัที่ 20-24 กนัยายน 2562        ราคา  13,899.- 

วนัที่ 27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562       ราคา  13,899.- 

วนัที่ 04-08 ตลุาคม 2562        ราคา  13,899.- 

วนัที่ 11-15 ตลุาคม 2562 *วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙*    ราคา  16,899.- 

วนัที่ 18-22 ตลุาคม 2562        ราคา  14,899.- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

23.55 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหล่ี–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่ 

                    รา้นชา-ไทจง-หมู่บา้นสายรุง้-เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต 

03.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) เที่ยวบินที่ XW182  

 (สายการบินมีบรกิารจ  าหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง 

08.30 น.      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วัน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 

กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศ 

                    ตอ้นรบัท่านดว้ย...แซนวิช และ ชานมไข่มุกไตห้วนั ท่านละ 1 ชุด  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของ

ไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็น

เมืองท่ีไดช่ื้อว่าน่าอยู่ท่ีสุดในไตห้วนั น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) ล้ิมรส...ปลาประธานาธิบดี 

น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิ

ปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าวดั ซ่ึงมี

มลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากน้ันน าท่านแวะ ชิมชา ท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนัปลูกบนสภาพภูมิประเทศและอากาศท่ีเหมาะสม เป็นท่ีนิยม
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ของคนไทยซ้ือเป็นของฝาก น าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั   

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตัง๋ในยุค

สงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางล้ีภยัมารวมตวัท่ีไตห้วนั ต่อมามีโครงการร้ือหมู่บา้นแห่งน้ี

และสรา้งเป็นเมืองใหม่ ในระหว่างท่ีท าการร้ือถอนมีทหารเก่านายหน่ึงนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง 

ฟู่  ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวก าแพงและตวับา้น ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดุด

ตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสนัท่ีสดใสเป่ียมไปดว้ยความสุข ทั้งตวัหนังสือ ตวัการต์ูน ใบหน้าคน ผลงาน

ของคุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  ไดร้บัการกล่าวขานในวงกวา้งจนในท่ีสุดหมู่บา้นแห่งน้ีก็ไดร้บัการอนุรกัษ์ 

น าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้ และ

อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูท่ีขึ้ นช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหา

สินคา้ต่างๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) ล้ิมรส...บุฟเฟ่ต ์ชาบูไตห้วนั 

พกัที่  WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไทจง-ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน-ตกึไทเป101 

                    (ไม่รวมค่าข้ึนตกึชั้น 89)-ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของไตห้วนั

และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 

หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 

ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอด

นิยมของไตห้วนั ท่ี รา้นพายสปัปะรด ดว้ยความอร่อยสูตรเด็ดของตวัเน้ือแป้งพายท่ีกดัแลว้ไม่

ร่วน แป้งมีความกรอบเล็กๆ ไม่แข็ง มีกล่ินหอมอ่อนๆ ของสบัปะรดสอดไสท่ี้เน้ือเนียน รสนุ่มๆ 

ไมห่วานมาก ไมเ่ล่ียน เหมาะส าหรบัคนชอบขนมหวานน้อย  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความ

ดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการ 

สรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523 น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียงใหท่้านไดส้มัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบดั้งเดิม สรา้งขึ้ นใน พ.ศ. 2281 

แสดงใหเ้ห็นถึงจิตใจท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความศรทัธาในศาสนาของชาวว่านหวั วดัแห่งน้ี เต็มไป

ดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม 

 น าท่านสมัผัสสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตีกชั้น 89) มีความ

สูงถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดั้งเดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั 

โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือใหเ้ขา้กันกับ
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เทคโนโลยีล ้ายุคไดอ้ย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั จากน้ันน าท่าน 

อิสระชอ้ปป้ิง ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นหน่ึงในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมือง

ไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลกัๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซ่ึงมกัจะเป็นรา้นอาหารและ

ขนมมีทั้งแบบแผงลอยและท่ีเป็นรา้นเล็กๆ เกือบ 500 รา้นคา้ ท่ีเน้นขายอาหารแบบทอ้งถ่ิน

ของไตห้วนัสไตล ์Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหมู, และชา

ไตห้วนัต่างๆ เป็นตน้ 

ค า่  อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัที่  RELITE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ ไทเป-เยห๋ล่ิว-หมู่บา้นจิ่วเฟิน–ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ–DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าให้

เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) ล้ิมรส...ซีฟู้ดสไ์ตห้วนั 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จิ่วเฟ่ิน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้ง

ยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่าน

สามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได้ นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

กบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน 

น าท่านแวะ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ย

ขอ้มือ และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยก

ไตห้วนั และ ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ น าท่านอิสระชอ้ป

ป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

มากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั 

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, 

Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก   
ค า่  อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัที่  RELITE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่หา้  ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

10.20 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181   

 (สายการบินมีบรกิารจ  าหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง 

13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวประเทศไตห้วนั ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รูจ้ ักคือ รา้นชา, DUTY FREE, รา้นพายสัปปะรด, ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบ

ว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่

ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจาก

ท่าน เป็นจ  านวนเงิน 300 NTD / ท่าน / รา้น 

 กรณีท่ีไมต่ามทวัร ์ทางบริษัทขอสงวนการคืนเงินทุกกรณี และขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 1,500 บาท/วนั 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เด็ก 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
เด็ก 2-12 ปี  

พกัเดี่ยว  

(จา่ยเพิ่ม) 

วนัที่ 02-06 สงิหาคม 2562 11,899 11,899 4,500 

วนัที่ 09-13 สงิหาคม 2562 13,899 13,899 4,500 

วนัที่ 16-20 สงิหาคม 2562 12,899 12,899 4,500 

วนัที่ 23-27 สงิหาคม 2562 12,899 12,899 4,500 

วนัที่ 30สิงหาคม-03กนัยายน 2562 12,899 12,899 4,500 

วนัที่ 06-10 กนัยายน 2562 12,899 12,899 4,500 

วนัที่ 13-17 กนัยายน 2562 12,899 12,899 4,500 

วนัที่ 20-24 กนัยายน 2562 13,899 13,899 4,500 

วนัที่ 27กนัยายน-01ตลุาคม 2562 13,899 13,899 4,500 

วนัที่ 04-08 ตลุาคม 2562 13,899 13,899 4,500 

วนัที่ 11-15 ตลุาคม 2562 16,899 16,899 4,500 

วนัที่ 18-22 ตลุาคม 2562 14,899 14,899 4,500 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 6 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง จ ากดัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สมัภาระติดตวัขึ้ นเคร่ืองได ้1 ช้ิน 

ต่อท่าน น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  

** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 
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หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น จ  านวน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 

4. ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไตห้วนั (หมายเหตุ : ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ไตห้วนัยกเลิกการขอวีซ่าส าหรบัหนังสือ

เดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวีซ่า แต่หากมีประกาศจากทาง

รฐับาลบงัคบัใชว้ีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนตามจริง ทั้งน้ี ส าหรบัหนังสือเดินทางขา้ราชการ

ไทย (เล่มสีน ้ าเงิน) ตอ้งท าการยื่นขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และ

ค่าบริการยืน่วีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วีซ่า 5-7 วนัท าการ 

6. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ  
เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์2010 จ ำกดั 

         เลขทีบ่ัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวลิำศ 

3. เลขทีบ่ัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

  

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  20 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  
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 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

 


