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                                MAGICMAGICMAGICMAGIC    ONONONON    TOURTOURTOURTOUR    มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเท่ียวบนเสนทางมหัศจรรย 6 วัน 4 คืน     

ณ “ เกาะไตหวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไตหวันมีดี (Me:D) แพคเกจทองเท่ียวรูปแบบใหม ท่ีจะพาคุณไป
เจาะลึก " ทองตางแดนแบบกรุปเล็ก เนน กินอาหารทองถิ่น เท่ียวท่ีสวยงามแปลกตาแปลกใหม " สําหรับผูท่ีรักความ
ต่ืนเตนแตกตางไมซํ้าใคร .... คนพบมหัศจรรยทองเท่ียวมุมใหม @ ไตหวันเมืองในฝน ไปกับสไตลเรา สไตล Magic On Tour
เจาะลึกวิถีชีวิตวัฒนธรรมด้ังเดิม เท่ียวท่ีสวยเนนแปลกใหม กินสไตลพื้นเมืองแทๆ ท่ีนอนคงคอนเซปตพักหรู 4 ดาว เท่ียว
สนุกย่ิงขึ้น รวมฮิตท่ีเท่ียวใหมท่ีคัดสรรมาเอาใจคนชอบเท่ียว ท่ีทานตองไปกับเราเทานั้น !! ทริปเดียวเท่ียวคุมชิงจ้ิง                  
ฟารมอูหลิง-ฝูโซซาน พาทานไปสัมผัสบรรยากาศนิวซีแลนด ณ ฟารมแกะชิงจ้ิง  ต่ืนตาต่ืนใจไปกับอลังการไมดอก ไมผล         
ชมดินแดนแหงภูเขาหิมะและซากุระดอย ฟารมฝูโซซาง ฟารมอูหลิง ชิมอาหารชนเผา เท่ียวอุทยานแหงชาติเหอฮวานซาน 
เยือนหมูบานโบราณสุดคลาสิคสือเฟน จ่ิวเฟน ชมประติมากรรมธรรมชาติ ณ อุทยานเยหลิ่ว ลองเรือทะเลสาบในบรรยากาศ
สุดสบาย ลงมือทําเคกสับปะรดสนุกกับทุกขั้นตอนเพื่อเปนของฝากจากไตหวันแดคนท่ีคุณรักในแบบฉบับของคุณเอง ชอปปง
สุดมันสไปกับไนทมารเก็ตช่ือดังของไทเป ซีเหมินติง ซื่อหลินไนทมารเก็ต เติมเต็มทริปเท่ียวของทานดวยท่ีพักระดับ
มาตรฐาน  โดดเดนดวยอาหารทองถ่ินรวมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก มืออาชีพท่ีคอยดูแลเอาใจใสทานตลอดการ
เดินทางแลวคุณจะรูวา   “ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งท่ีแตะตองไมไดอีกตอไป ” 

กาํหนดการเดินทาง    :      ออกเดินทางได้ทุกวันตั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไป 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.50 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั�น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยจะมีเจา้หนา้ที�ทีมงาน 

MAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOUR คอยตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกท่านในเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง                        กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมอืง 

TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY     

วนัที0สองของการเดนิทาง                  ไต้หวนั - สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ( เกาะลาลู - วดัพระถังซําจั6ง ) - วดักวนอู                         

ชมทวิทศัน์ชิงจิ�ง - ที0พกัสไตล์ชาเล่ต์ - เดนิเล่นในสวนชมนํ�าพุเต้นระบํา 
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03.10 น.  นาํท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวนั โดย สายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบิน XW182 ( ไม่มอีาหารบริการบนเครื0อง ) 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที�คอยต้อนรับพร้อมอํานวย                            

ความสะดวกท่านในเรื�องกระเป๋าสมัภาระ จากนั4นนาํท่านเปลี�ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ�นเดินทางสู่ เมืองหนานโถว                      
11.30 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ หอ้งอาหาร 
12.30 น. หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที�ท่องเที�ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ�งที�เป็นที�นิยมของชาวไตห้วนั นาํท่านล่องเรือ                  

ชมบรรยากาศความงดงามของเกาะที�ไดชื้�อวา่เล็กที�สุดในโลก พร้อมนาํท่านไปนมสัการรูปเคารพของพระถงัซาํจั<ง ณ วัดพระถังซําจั6ง 
ที�ตั4งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

14.00 น.  นาํท่านเดินทางต่อไปยงั วดักวนอู ขอพรสิ�งศกัดิ> สิทธิ>  เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์และ ศาสดาขงจื4อ เทพเจา้แห่งปัญญา พร้อมนาํ
ท่านชมความอลงัการของสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที�ตั4งอยูห่นา้วดัมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั4นเดินทางต่อสู่ ฟาร์มชิงจิ4ง 

15.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ ชิงจิ�ง ด้วยที�ตั4 งบนภูเขาสูง 1,750 เมตรจากระดับนํ4 าทะเล มีสภาพภูมิประเทศที�สวยงาม อากาศเย็นสบาย                        
ตลอดทั4 งปี ทําให้ฟาร์มสไตล์ยุโรปที�ออกแบบตกแต่งสไตล์นิวซีแลนด์แห่งนี4  เป็นสถานที�พกัตากอากาศที�มีชื�อเสียงในเรื� องของ                         
ความสวยงามอีกแห่งหนึ�งของไตห้วนั 

17.30 น.  จากนั4นนาํท่าน Check In ณ CINGJING GUEST HOUSE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.cingjing.gov.tw 

18.30 น.  บริการอาหารเยน็ (2) ณ หอ้งอาหาร  
19.30 น.  หลงัอาหารนาํท่านไป เดินเล่นในสวน ชมนํ�าพุเต้นระบํา ใหท่้านไดสู้ดอากาศบริสุทธิ> ในสวนสวย ชื�นชมความงามของไมด้อกไมป้ระดบั

เมืองหนาวนานาชนิดที�ประดบัตกแต่งอยูโ่ดยรอบ พร้อมชมโชวน์ํ4 าพเุตน้ระบาํประกอบเสียงเพลง  
20.30 น.  จากนั4นอิสระใหท่้านเดินเล่นชอ้ปปิ4 งสินคา้ของที�ระลึกกระดาษ CARTON KING เป็นของฝากแด่คนทางบา้น  
21.00 น.  สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั พกัผอ่น คืนนี4หลบัสบายไปกบัออ้มกอดของธรรมชาติและอากาศเยน็สบาย ราตรีสวสัดิ>  

 
 

 

 

 
 
 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ>  บริการอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหารเก็บสมัภาระ Check Out จากนั4นเดินทางท่องเที�ยวต่อ 

09.00 น.  นาํท่านสู่ ฟาร์มชิงจิ�ง ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที�เป็นฟาร์มที�เลี4ยงแกะ และ โซนที�เป็นจุดชมวิว นาํท่านเดินเล่นชมความ
งดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที� มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน                         
เยี�ยมชม ฟาร์มเลี4 ยงแกะและชมการแสดงโชวค์วามน่ารักของแกะ การแสดงตดัขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผูดู้แลฟาร์ม สนุกสนานกบั
กิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผสัแกะอย่างใกลชิ้ด หรือจะขี�มา้ชมวิว เพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด ์
อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที0สามของการเดนิทาง               ฟาร์มชิงจิ�ง - เยี0ยมชมฟาร์มเลี�ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - อุทยานแห่งชาตเิหอฮวานซาน                           

ชมดนิแดนแห่งภูเขาหิมะและซากรุะดอย ฟาร์มฝูโซ้ซาน - ฟาร์มอู๋หลงิ 
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11.30 น.  จากนั4นนาํทุกท่านสู่ อุทยานป่าเหอฮวนซาน สัมผสัความงดงามของธรรมชาติที�ยงัคงความสวยงามสมบูรณ์ ที�นี� เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์                        
ที�สูงที�สุดของเมืองฮวัเหลียน ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขา ( ในระดบันํ4 าทะเล3,200ม./กรุณาเตรียมเสื4อกนัหนาว ) 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (4) ณ หอ้งอาหาร 
15.00 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มฝูโซ้ซาน เป็นฟาร์มแห่งแรกของรัฐบาลไตห้วนั ที�ตั4งขึ4นเพื�อทาํการวิจยั

พืชเมืองหนาวต่างๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึก ด้วยที�ตั4งบนภูเขาสูง 2,614 เมตรจาก
ระดบันํ4 าทะเล มีสภาพภูมิประเทศที�สวยงาม อากาศเยน็สบายตลอดทั4งปี ฟาร์มแห่งนี4 ไดชื้�อวา่เป็น
แหล่งฮวงจุ้ยที�ดีอีกแห่งของไตห้วนั มีชื�อเสียงในการเพาะปลูกผลไมเ้มืองหนาว  แอ๊ปเปิ4 ล สาลี�                
และ ฟาร์มไมด้อกนานาชนิด ในแต่ละเดือนจะมีดอกไมห้ลายสายพนัธ์ุสลบัสบัเปลี�ยนกนัมาอวดโฉม
ตอ้นรับผูม้าเยือน หากท่านเดินทางมาในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-มีนาคม ที�นี�จะกลายเป็นดินแดนสี
ชมพูแวดลอ้มไปด้วยดอกซากุระหลายพนัตน้ นับเป็นสถานที�พกัตากอากาศที�สวยงามและเป็น                 
ที�นิยมอีกแห่งหนึ�งของไตห้วนั 

18.00 น.  นาํทุกท่านสู่ ฟาร์มอู๋หลงิ ดินแดนสวยงามสี�ฤดูที�ตั4งอยูบ่นภูเขาสูง มีสภาพภูมิประเทศที�สวยงาม อากาศหนาวเยน็ตลอดทั4งปี 
19.00 น.  บริการอาหารเยน็ (5) ณ หอ้งอาหาร  
20.00 น.  จากนั4นนาํท่าน Check In ณ WULING FARM หรือเทียบเท่า http://www2.wuling-farm.com.tw/room/index.php 

เชิญท่านเก็บสมัภาระ พกัผอ่น หลบัสบายไปกบัออ้มกอดของธรรมชาติและอากาศเยน็สบาย ราตรีสวสัดิ>  
 
 

 

 
 

 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ>  บริการอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระ Check Out จากนั4นเดินทางท่องเที�ยวต่อ 

08.00 น.  นาํทุกท่านชม ฟาร์มอู๋หลิง ดินแดนแห่งภูเขาหิมะ และซากุระดอย ที�นี�ตั4งอยู่บนภูเขาสูง                
มีสภาพภูมิประเทศที�สวยงาม อากาศเยน็สบาย ดว้ยทศันียภาพที�หลากหลายในสี�ฤดูกาลของ          
อู๋หลิง ทาํให้ที�นี�เป็นที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยว หากเดินทางมาในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะ เต็มไปดว้ย
กลิ�นหอมธรรมชาติและเสน่ห์ของดอกพีช ดอกพลมั แอปเปิ4 ล ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีดอกไม้
ที�บานในภูเขาและหุบเขา  ฤดูเก็บเกี�ยวของที�นี�คือตั4งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมมี
ผลไมสุ้กสีสนัสวยงามอยูบ่นตน้ ในฤดูใบไมร่้วงใบเมเปิ4 ลมากมายดั�งไฟที�ลุกลอ้มกรอบดว้ย                                  
ภูเขา ฤดูหนาวก็จะมีผลึกหิมะสีขาวครอบคลุมยอดเขา และที� นี� ย ังเป็นที�อาศัยของ
ปลาแซลมอนสายพนัธ์ุพิเศษที�มีเฉพาะที�ไตห้วนัเท่านั4นดว้ย 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (7) เสริฟท่านด้วยเมนู เสี0ยวหลงเปา อาหารพื�นเมอืงยอดนิยมของชาวไต้หวนั 
13.00 น.  จากนั4นนาํท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอนัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนัสถาปัตยกรรมทนัสมยั ตวัตึก                

มีความสูง 508 เมตร มีทั4งหมด 101 ชั4น ถือเป็นตึกที�สูงที�สุดในไทเป แต่สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีจุดเด่นที�เทคโนโลยีและการออกแบบ
อาคารโดยเพียง 45 วนิาที ก็สามารถเขา้ถึงชั4นดาดฟ้าได ้ท่านสามารถชอ้ปปิ4 งสินคา้ ณ ร้านคา้แบรนดเ์นมชั4น 1-5 ไดต้ามอธัยาศยั 

14.00 น.  จากนั4นนาํท่านเดินเทา้ไปชมววิสวยๆในมุมสูงของเมืองไทเป ณ เขาเซียงซาน หรือ Elephant Mountain ภูเขาที�มีลกัษณะคลา้ยหวัชา้ง  
15.00 น.  นําทุกท่านสู่ หอที0ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ� งสร้างจากหินอ่อนทั4 งหลัง ศึกษาชีวประวติัและผลงานของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายภาพกบัรูปปั4 นทองเหลืองขนาดใหญ่ที�ตั4งอยู่ในห้องโถงชั4นบน ชั4นล่าง
เป็นห้องแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื�องใชข้องอดีตผูน้าํ ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั4งหลงั มีลกัษณะการ
ก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถานที�ปักกิ�ง งดงามตระการตา เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากของไทเป 

วนัที0สี0ของการเดนิทาง                          ฟาร์มอู๋หลงิ - อี6หลาน - ตกึไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ�นตกึ ) - จุดถ่ายภาพตกึไทเป 101 ณ ภูเขาเซี0ยงซาน                                     

หอที0ระลกึเจยีงไคเช็ค - พพิธิภณัฑ์กู้กง - ตลาดปลาไทเป - แหล่งช้อปปิ� งซีเหมนิตงิ 
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ดา้นขา้งของ หออนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

16.00 น.  เยี�ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมโบราณวตัถุลํ4 าค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ4น ซึ� งมีประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี และไดรั้บการยกย่อง               

ติดอนัดบัหนึ� งในสี�ของโลก ซึ� งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดน้าํมาจากประเทศจีน แต่วตัถุโบราณชิ4นเอกที�มีชื�อเสียง เช่น เรือแกะสลกั                
จากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสีนํ4 าตาลเหมือนหมูสามชั4นจะมีใหช้มตลอดปี 

18.00 น.  จากนั4นพาทุกท่านไปตื�นตากบั ตลาดปลาไทเป ที�นี�ขายปลาและอาหารทะเลสดหลากหลายชนิด วา่กนัวา่หากมาไตห้วนัแลว้อยากลองชิม    
ซูชิ หรือ ซาชิมิ อาหารญี�ปุ่นที�สดอร่อย ไม่แพที้�ประเทศญี�ปุ่น ตอ้งให้มาลองทานที�นี�  ตลาดนี4 จะมีทั4งรูปแบบตลาดสดแบบดั4งเดิมและ                
เป็นตลาดแบบสมยัใหม่ติดแอร์ โซนที�ขายอาหารญี�ปุ่นนี4  จะอยู่ในโซนที�เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ที�นี�ตอ้งยอมรับเลยถึงสุขอนามยั               
ที�เรียกไดว้่าสะอาดมีมาตรฐานมาก ภายในตลาดจะมีทั4งโซนอาหารสดและอาหารที�ปรุงสุกแลว้ ให้ทุกท่านเลือกชอ้ปเมนูที�อยากทาน            
หยบิใส่ตระกร้าและหลงัจากชาํระเงิน จะมีจุดให้ยืนกินกนัไดแ้บบฉบบัคนทอ้งถิ�นจริงๆ และเพื0อให้ท่านเต็มอิ0มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวัน
แท้ๆ อสิระอาหารคํ0าเลอืกชิมอาหารพื�นเมอืงท้องถิ0นตามอธัยาศัยในตลาดปลา 

20.00 น.  จากนั4นนําทุกท่านไปตะเวนราตรีกนัต่อ ณ แหล่งช้อปปิ� งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไตห้วนั อิสระให้ท่านได้ชอ้ปปิ4 งตามอธัยาศัย                  
ทั4งเสื4อผา้ กระเป๋าฯลฯ โดยเฉพาะสินคา้ที�คนไทยนิยมมาซื4อมากที�สุดคือ รองเทา้ ในแบรนดข์อง ONISUKA TIGER 

21.00 น.  สมควรแก่เวลานาํท่าน Check In ณ LEALEA HOTEL TAIPEI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.lealeahotel.com/taipei/ 

 

 
 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ>  บริการอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเก็บสมัภาระ Check Out จากนั4นเดินทางท่องเที�ยวต่อ 

08.00 น.  นาํท่าน ร่วมกิจกรรมทําขนมเค้กสับปะรด ให้ทุกท่านลงมือปั้นขนมเคก้สัปปะรดดว้ยตนเอง เมื�อทาํเสร็จสามารถนาํกลบัไปเป็นของ               
ฝาก ใหก้บัคนพิเศษไดอี้กดว้ย พร้อมกนันี4 เลือกซื4อของฝากขึ4นชื�อของไตห้วนัฝากแด่คนทางบา้นที� ร้านขนมพายสับปะรด  

09.00 น.  นาํทุกท่านชม หมู่บ้านโคมลอยสือเฟิน เป็นหม่บา้นที�ผลิตโคมไฟแบบโบราณ ซึ� งที�นี�จะจดังานประจาํปีขึ4นทุกปี ในช่วงปีใหม่ของจีน
ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ วนังานจะมีโคมไฟ 100,000- 200,000 ดวง ลอยสู่ทอ้งฟ้าในยามคํ�าคืน 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (9) ณ หอ้งอาหาร 
13.00 น.  หลงัจากนั4นนาํทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ0วเฟิ0 น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั4งแต่สมยั 

กษตัริยก์วงสวี4 แห่งราชวงศช์อง มีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองที�นี�การโหม ขดุทอง 
และแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ4งไว ้
เพียงแต่ความทรงจาํ จนกระทั�งมีการใช ้จิ�วเฟิ� นเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื�อ”  
และ “อู๋เหยียน เตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขาที�สวยงาม ในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเที�ยวจาํนวนมากให้เดินทางมาชื�นชม จิ�วเฟิ� น                   
จึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวติชีวา อีกครั4 ง อิสระใหท่้านชอ้ปปิ4 งสินคา้ของที�ระลึกฝากคนทางบา้น พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอธัยาศยั  

14.00 น.  พาทุกท่านเดินสู่ อุทยานเย่หลิ0ว อุทยานแห่งนี4ตั4งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื4นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล เมื�อครั4 งที�
เกาะไตห้วนัเริ�มดนัตวัจากใตท้ะเลขึ4นสู่ผิวนํ4 าเมื�อครั4 งหลายลา้นปีที�แลว้ การเซาะกร่อนของนํ4 าทะเลทาํให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่าง ๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก ซึ�งนกัท่องเที�ยวที�เดินทางไปแลว้
จะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ� งนี4 ที� นี� ยงัมีร้านค้าต่างๆมากมายที�ขายของแห้งที�มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื4อเลือกชิมและสามารถซื4 อ                              
กลบัไปเป็นของฝากไดเ้ป็นอยา่งดี 

20.00 น.  จากนั4นนาํทุกท่านไปตะเวนราตรีกนัต่อ ณ ซื0อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในเมืองไทเป ซึ� งแบ่งเป็น 2 โซน คือ 
ตลาดอาหารพื4นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื4นเมืองที�ขึ4นชื�อที�สุดของไตห้วนัคือ เตา้หู้เหม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดลิ้4มลอง
รสชาติของเตา้หู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเครื�องดื�มอีกชนิดที�มีตน้กาํเนิดที�ไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดิน ก็มี

วนัที0ห้าของการเดนิทาง        กจิกรรมทาํขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ0วเฟิ� น - อุทยานเย่หลวิ - ซื0อหลนิไนท์มาร์เกต็                               
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สินค้าหลากหลายชนิด ทั4 งสินค้าเสื4 อผา้
และเพื0อให้ท่านเตม็อิ0มกบัวถิีชีวติสไตล์ไต้หวนัแท้ๆ

21.00 น.  สมควรแก่เวลานาํท่าน Check In ณ HOTEL ORCHARD PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ>  บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของ
สนามบินเถาหยวน เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ

07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลงันาํท่าน
09.40 น. อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย
12.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ

 

 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั 
**   อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้นื�องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีนํ4 ามนัเพิ�ม ณ

 

 

 

      
 
 
 
 

 
 
 

• เด็กอายุตํ0ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1
• เด็กอายุตํ0ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 
• เด็กอายุตํ0ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 
• พกัเดี0ยวเพิ0มท่านละ         6,800      

 
 
 

 

ผู้เดนิทาง  2 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  3 ท่าน

44,900      35,500
 

 ผู้เดนิทาง 8-10 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  10-11 
(มหัีวหน้าทวัร์

24,900       28,900

วนัที0หกของการเดนิทาง                    สนามบินเถาหยวน

ทั4 งสินค้าเสื4 อผา้ เครื� องประดับ โดยเฉพาะรองเท้ายี�ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ
เตม็อิ0มกบัวถิีชีวติสไตล์ไต้หวนัแท้ๆ อสิระอาหารคํ0าเลอืกชิมอาหารพื�นเมอืงท้องถิ0นตามอธัยาศัยในตลาด

HOTEL ORCHARD PARK (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.hotelorchardpark.com

ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเก็บสัมภาระ Check Out

กรุงเทพฯ 

หลงันาํท่าน Check In เรียบร้อยแลว้  
อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน NOK SCOOT เที0ยวบิน XW181 ( ไม่มบีริการอาหารบนเครื0อง

โดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิ4มและความประทบัใจจากทีมงานเมจิกออนทวัร์

โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั 
อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้นื�องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีนํ4 ามนัเพิ�ม ณ.วนัออกตั<วเครื�องบิน

1 ท่าน ราคาเท่ากบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่       1,000

2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)  ลดจากราคาผู้ใหญ่   2,0

         บาท      

ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  4 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  5-6 ท่าน

00      29,900      27,900 

11 ท่าน 
มหัีวหน้าทวัร์) 

 

ผู้เดนิทาง  12-13 ท่าน 
(มหัีวหน้าทวัร์) 

 

 ผู้เดนิทาง 14-15 ท่าน
(มหัีวหน้าทวัร์) 

00      27,900      26,900 

สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมอืง 

โดยเฉพาะรองเท้ายี�ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%                   

ท้องถิ0นตามอธัยาศัยในตลาดไนท์ 

http://www.hotelorchardpark.com 

Check Out สมควรแก่เวลานําท่านสู่                  

มบีริการอาหารบนเครื0อง ) 
เมจิกออนทวัร์ 

โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั ** 
วนัออกตั<วเครื�องบิน ** 

00     บาท 
2,000    บาท 

ท่าน 
 

 ผู้เดนิทาง 7 ท่าน 

      25,900       

ท่าน 
 

 

 ผู้เดนิทาง 16 ท่านขึ�นไป 
(มหัีวหน้าทวัร์) 

      25,900     
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ค่าโรงแรมที�พกั 4 ดาว ตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง

• ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

• ค่าอาหาร 10 มื4อ และ ค่าเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ

• ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ

• ค่าภาษีสนามบิน 

• ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวซ่ีาเขา้ไตห้วนั  

• ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุ 1 ลา้นบาท เงื�อนไขตามกรมธรรม์
 

 

 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  ( ใบเสร็จที�ท่านจะไดรั้บจะไม่มี

• ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  ในกรณีตอ้งการใบเสร็จ

• ค่าตั<วเครื�องบินไป-กลบั 

• ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกมื์ออาชีพ ( ประมาณท่านละ 

• ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อหอ้ง

• ค่าหวัหนา้ทวัร์ เริ�มจากกรงุเทพฯ 

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ4 าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

• ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม

• ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว

• อตัราค่าวซ่ีาด่วนที�ตอ้งจ่ายสถานทูต หากท่านนาํส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้
 

 

 

หนงัสือเดินทางที�เหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 

• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ4ว 2 รูป  

• สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชน อยา่งละ 

สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

เครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 

ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

( เริ�มที�สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั ) 

ลา้นบาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

ใบเสร็จที�ท่านจะไดรั้บจะไม่มี VAT ) 

ในกรณีตอ้งการใบเสร็จ  

ประมาณท่านละ NT.750 ) 

ต่อหอ้ง 

กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ4 าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ

ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

ที�ตอ้งจ่ายสถานทูต หากท่านนาํส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

หนงัสือเดินทางที�เหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชน อยา่งละ 1 ชุด 

500 บาท 

ค่าซกัรีดฯลฯ 
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• หนงัสือรับรองการทาํงานหรือใบจดทะเบียนการคา้ หากเป็นเจา้ของกิจการ

• หากเป็นนกัศึกษาตอ้งขอหลกัฐานการศึกษา, 

• หลกัฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบญัชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ยอ้นหลงั 

• กรณีเป็นเด็กที�เดินทางกบัผูใ้หญ่จะตอ้งแนบทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา มารดา
**     หมายเหตุ  โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 
 

 

 

 

บริษทัฯ มีสิทธิ> ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี4  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

• บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ4นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ4นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ>
วา่กรณีใดๆ ทั4งสิ4น 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

• รายการนี4 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั4 งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ
เป็นที�เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี4อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานี4 คิดตามราคาตั<วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั<วเครื�องบินปรับสูงขึ4น 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง 
หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทด

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ> ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั4งสิ4นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ
ของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั4น 

• หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธร
การคืนเงินใดๆทั4งสิ4น แต่ทั4งนี4ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ> การจดัหานี4โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่ว
 

 
  
 
 กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท สําหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ

เลอืกชําระโดยการโอนเงนิเข้าบัญชี หรือ นําจ่ายที0ออฟฟิศ
• ยอดเงนิทั�งหมดหลงัจากหักค่ามดัจาํแล้วจะต้องชําระก่อนวนัเดนิทาง อย่างน้อย 

**  หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิLที0นั0งสําหรับท่านที0ชําระเงนิมดัจาํแล้วเท่านั�น

โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร หลงัจากที0ท่านโอนเงนิแล้วกรุณา ส่งใบ

 

หนงัสือรับรองการทาํงานหรือใบจดทะเบียนการคา้ หากเป็นเจา้ของกิจการ 

, หลกัฐานการงาน, และหลกัฐานการเงินของผูป้กครอง 

หลกัฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบญัชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ยอ้นหลงั 6 เดือน (ปัจจุบนั) 

กรณีเป็นเด็กที�เดินทางกบัผูใ้หญ่จะตอ้งแนบทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา มารดา 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั 

มีสิทธิ> ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี4  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ4นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ4นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ> และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่

บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

ไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั4 งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ
เป็นที�เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี4อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ราคานี4 คิดตามราคาตั<วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั<วเครื�องบินปรับสูงขึ4น ขอสงวนสิทธิ> ที�จะปรับราคาตั<วเครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง 
หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั4นๆ

มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ> ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั4งสิ4นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั4งสิ4น แต่ทั4งนี4ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ> การจดัหานี4โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่ว

สําหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั�งหมด ภายใน 
เลอืกชําระโดยการโอนเงนิเข้าบัญชี หรือ นําจ่ายที0ออฟฟิศ 
ยอดเงนิทั�งหมดหลงัจากหักค่ามดัจาํแล้วจะต้องชําระก่อนวนัเดนิทาง อย่างน้อย  2 อาทติย์   

ทางเราขอสงวนสิทธิLที0นั0งสําหรับท่านที0ชําระเงนิมดัจาํแล้วเท่านั�น และสําหรับลูกค้า MAGICONTOUR

โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร หลงัจากที0ท่านโอนเงนิแล้วกรุณา ส่งใบ PAY –IN มาที0 E-MAIL หรือ LINE ID :  MAGICONTOUR 

มีสิทธิ> ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี4  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่

บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

ไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั4 งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ

ธิ> ที�จะปรับราคาตั<วเครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง 
แทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั4นๆ 

มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ> ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั4งสิ4นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

รมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั4งสิ4น แต่ทั4งนี4ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ> การจดัหานี4โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ของราคาทัวร์ทั�งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที0ท่านทําการจอง                     

MAGICONTOUR ที0ชําระค่าบริการ                

LINE ID :  MAGICONTOUR ** 
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สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให้ เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทั
สงวนสิทธิ> ในการคืนค่ามดัจาํทั4งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ4นไป คืนเงินทั4งหมด

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ4นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั4งหมด 

• ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น
ทั4งหมดเนื�องจากค่าตั<วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั4นๆ

 

 
 
 

คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ�นไปออกเดนิทาง 
• คณะจองผู้ใหญ่ตํ0ากว่าจาํนวน  *** แต่ทั�งนี�หากทางผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี0จะชําระค่าบริการเพิ0มเพื0อให้คณะเดนิทางได้ทางเรายนิดี

ที0จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์

สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให้ เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทั

วนัขึ4นไป คืนเงินทั4งหมด 

วนัขึ4นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 

วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั4งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

งหมดเนื�องจากค่าตั<วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั4นๆ 

ท่านขึ�นไปออกเดนิทาง ( ไม่มหัีวหน้าทวัร์ )                                                     
แต่ทั�งนี�หากทางผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี0จะชําระค่าบริการเพิ0มเพื0อให้คณะเดนิทางได้ทางเรายนิดี

ที0จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 

สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให้ เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ

ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์

แต่ทั�งนี�หากทางผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี0จะชําระค่าบริการเพิ0มเพื0อให้คณะเดนิทางได้ทางเรายนิด ี               


