
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT379
ทวัรไ์ตห้วัน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิันจนัทรา อทุยานอาลซีนั อทุยานเย่หลวิ 4 วัน 3 คนื (CI)
ทัวรไ์ตห้วัน , 4 วัน 3 คนื ,

THE LOFT SEASIDE HOTEL  , Discover Hotel  , Ren Mei Fashion Hotel

ตกึไทเป101 - หมูบ่า้นจวิเฟิน - อุทยานเหยห๋ลวิ - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เจยีอ ี- อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน

หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - ตลาดซเิหมนิตงิ
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน - ตกึไทเป101 - หมูบ่า้นจวิเฟิน

05.30 น.
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชนั 4 ประต ู4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ S สายการบนิ CHINA AIRLINES
(รับเอกสารตา่งๆพรอ้มขอ้แนะนําขันตอนจากเจา้หนา้ท)ี กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้
หนา้ทสีายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ

08.35 น.
เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนิ CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI838 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



13.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทไีตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชวัโมง)
ไตห้วันเป็นเกาะทมีพีนืทเีล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ ตังอยู่หา่งจากชายฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุ และเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทังการศกึษา
การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตังอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน
ไทเปเป็นเมอืงหลวงทมีกีารเตบิโตเร็วมาก หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบนรถบัส)

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป เป็นตกึทสีงูทสีดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004
เคยสงูทสีดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทนีียังมจีดุชมววิทสีงูทสีดุในไทเปทชีนั 89
(ไม่รวมคา่ขนึชนั89) ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน
ทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์วีงิเร็วทสีดุในโลก บรเิวณทตัีงของตกึ ชนั 1-5
จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ททีขีายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจวิเฟิน (Jiufen Old Street)
เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงทสีดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถนิในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเกา่ๆ
โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทดีา้นบนถนนทเีป็นทางลาดชนัและขันบันไดดว้ย
สมัยกอ่นจวิเฟินเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสว ีมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีี
การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่ง  ๆทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป
เหลอืทงิไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชอื" และ "อู๋เหยียนเตอะซนัซวิ"
ทัศนียภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทยีวจํานวนมาก จวิเฟินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น
สนิคา้อกีมากมายททํีาใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทยีาวทสีดุในหมู่บา้นจวิเฟิน ชอ๊ปปิงของกนิของฝากขนึชอื เชน่
รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรีมโรล,รา้นลกูชนิปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงและทอ่งเทยีว**

ทพีกั
The Loft Seaside Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
อทุยานเหย๋หลวิ - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เจยีอี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เหย๋หลวิ (Yehliu Geopark)  หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาตขิองไตห้วัน
พนืทขีองอุทยานเย๋หลวิมลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร
มอีายุยาวนานนับลา้นปีมลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเล
และการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง  ๆเชน่ หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้
รังผงึซงึมชีอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วัน และ ทัวโลก

เดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซอืดังเพอืใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืของฝากอันขนึชอืของไตห้วัน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว

นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบทมีภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ
ประกอบกับมทัีศนียภาพของน ้าํและภเูขาทสีวยงามไม่วา่จะเป็นการชมววิจากทไีกล  ๆหรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้
ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทโีดด เดน่
ทําใหตั้วทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สยีวซงึเป็นทมีาของนามอันไพเราะวา่สรุยัินจันทรา

นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจงั นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจังทอัีญเชญิมาจากชมพทูวปีหลัง

นําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้ และ ศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซงึถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่ดา้นหนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิดี

ทพีกั
Discover Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน - หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางขนึเขาสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีาน (อกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิม ตังอยู่ทเีมอืงเจยีอ ี(Chiayi)
ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยือนทนีีคอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาติ
และนังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์นึซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ลิ
ดอกซากรุะจะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เทา่นัน

นําทา่นเดนิชมดมืด่าํกับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนั โดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้สนสงูชนั ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ
และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็นอุทยานทยัีงมคีวามสมบรูณ์อยู่มาก ภายในอุทยานยังมทีะเลสาบสองพนีอ้ง
ซงึเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทนํีาสายน ้าํจากสองจดุมารวมกันอยู่ททีะเลสาบแหง่นี พรอ้มทังใหท้า่นไดช้ม
สวนสนพนัปี ซงึมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทแีตกตา่งกันไป ซงึตน้สนแตล่ะตน้มอีายุมากกวา่รอ้ยปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั

บา่ย
นําทา่นไปแวะ ชมิชา ชาทอ้งถนิขนึชอืของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซอืเป็นของฝากคนทางบา้น

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี
เหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตังหลังจากทอีพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค
ปัจจบัุนรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตัง
บา้นแตล่ะหลังจะถูกแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก
ไม่เวน้แตพ่นืถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทัวทังหมู่บา้น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดฟงเจยีไนทม์าเก็ต
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูทขีนึชอืของทนีีไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาสนิคา้ตา่ง  ๆพรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน

ทพีกั
Ren Mei Fashion Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเิหมนิตงิ - สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

เชา้
อาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน
เดนิทางถงึ

เดนิทางสู ่รา้นเจอมาเนยีม GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทมีพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซงึสามารถปรับสภาพประจลุบ-
บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชนืลดอาการปวด จากนันนําทา่นไดช็้อปปิงเครืองสําอาง Cosmetic
และของฝากของไตห้วัน



นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนงึสญัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน สรา้งขนึตังแตปี่ 1976
เพอืเป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สงิของตา่ง  ๆทเีป็นประวัต ิขา้วของเครืองใชส้ว่นตัวตา่งๆ
ไปจนถงึรถยนตส์ว่นตัว และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบทังหมดเกยีวกับ ทา่นนายพล เจยีง ไคเช็ค ตังแตส่มัยทยัีงเป็นลกูศษิย์
ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ
โดยภายในจะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธขิองทา่นในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ตา่งจากรูปปันของทา่นในทอีนื  ๆซงึจะมทีหารยืนเฝ้าไว ้2
นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกับการเปลยีนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้นทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซงึจะมขีนึทกุ 1 ชวัโมง บนชนั 4
ของอนุสรณ์แหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนงึในวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงมากทสีดุแหง่หนงึของเมอืงไทเป ตังอยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ
300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขนึโดยคนจนีชาวฝเูจยีนชว่งปี ค.ศ.1738
เพอืเป็นสถานทสีกัการะบชูาสงิศักสทิธติามความเชอืของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย
จนบางคนเรียกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้นีีเป็นอกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน
แตเ่ดมิสรา้งขนึเพอืสกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์นืๆตามความเชอืของชาวจนีอกีมากกวา่
100องคท์ดีา้นในโดยมาจากทังศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจอื เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทเีกยีวขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู
เรืองความซอืสตัยแ์ละหนา้ทกีารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรือ ผูเ้ฒา่จันทรา ทเีชอืกันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก

เดนิทางถงึนําทา่นชอ้ปปิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปปิงของวัยรุ่นทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของไตห้วัน มฉีายาวา่
ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรือทคีนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกันของวัยรุ่น
มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์สนิคา้ทนีีจะมทัีงสนิคา้แฟชนัทัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย
มทัีงแหลง่เสอืผา้สไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนททีา่นรัก รองเทา้ยีหอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ดัีงของญปีุ่ นรวมทังยีหอ้ตา่งๆเชน่
,NEWBALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE เป็นตน้ 

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง**

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

22.35 น.
เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI837 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

01.20 น.
เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 14:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

หมายเหตุ

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขในการจอง

การยกเลกิการจอง

เอกสารทปีระกอบการเดนิทาง

• อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชันจากสายการบนิ ดงันันเมอืท่านตกลงเดนิทาง จ่ายคา่จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลยีนแปลง เลอืน
ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทุกกรณ ีและกรณทีที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครอืงบนิภายในประเทศ
กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตวัเครอืง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆทังสนิ กรณกีรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

• หากลกูคา้ท่านใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พนืเมอืง หรอื รา้นใดๆกต็ามทรีะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพมิ ท่านละ 300NT
โดยไกดท์อ้งถนิจะเป็นผูเ้กบ็เงนิจากลกูคา้โดยตรง

• ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสนําเทยีวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพฯ-ไทเป ไทเป-กรงุเทพฯ ไปกลบั

• ทพีกั3คนื พกัหอ้งละ 2-3ท่าน อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค่าํตามรายการ)

• บัตรท่องเทยีวสถานทตีา่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงอืนไขของบรษัิทฯประกนัภยัทบีรษัิททําไว ้

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีน ้าํมนัของสายการบนิตามรายการ

• คา่บรกิารนรีบัเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ โทรศพัท  ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชี ่องพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี

• คา่สมัภาระทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กโิลกรมั)

• คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว นักท่องเทยีวชาวตา่งชาต ิ(เกบ็เพมิ 800บาท)

• คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร

•  ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณสีถานทูตมกีารประกาศเกบ็คา่วซีา่

มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ
หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ
การเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณใีดทังสนิ

• หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั



เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน***
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื

• กรณลีกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport) จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน (ราคาไมร่วมคา่วซีา่)

• ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง

• ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้

• ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทเีกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุและอนืๆ
ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ขอสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตามสถานการณท์มีกีารปรบัขนึจากภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ
ตลอดจนการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ

• หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทจีองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง
ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้ ่องเทยีวสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ เนอืงจากคา่ใชจ้่ายทที่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด
เป็นการชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทังหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเตม็มเีงอืนไข

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• การประกนัภยั ทบีรษัิทไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีวเท่านัน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ
การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร์
(ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป)

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

**กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ
และเมอืทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงอืนไขของบรษิทัแลว้**
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