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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ทางเขา้ประต ู7 เคาน์เตอร ์8  สายการบิน

ไทยไลออ้นแอร ์ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้ง

เช็คอินรับบัตรที่นัง่บนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเหว่ินหว ู่ – เมืองไถจง – COFFEE 

SHOP – ฟ่งเจ๋ีย ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น.  เหินฟ้าสู่ประเทศไตห้วันโดย สายการบินไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศลุกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสัมภาระแลว้นั้น น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ เมืองหนานโถวเป็น

มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่ง

ไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวิช และน ้าผลไม ้

 น าทกุท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ลอ่งทะเลสาบสรุิยนั จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง 

และเป็นที่นยิมในหมูน่กัทอ่งเที่ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีดุท่องเที่ยวที่

ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะที่เล็กที่สดุในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ที่ วดัพระ

ถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพทูวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสริุยัน 

จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเลน่ที่เป็นที่นิยมในหมูน่กัทอ่งเที่ยวที่มาเยือนยัง

ทะเลสาบสริุยัน จนัทรา ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิ้มลอง 

 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจีนทอ้งถ่ิน 

บ่าย จากนั้นน าทกุท่านสักการะบชูาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วดัเหว่ินหว ู่ เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แห่งปัญญา 

เทพกวนอ ูและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ดา้นหนา้ของวัด ซ่ึงมีมลูค่าตัว

ละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  



 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศนูย์กลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา แวะรา้น COFFEE SHOP น าท่านเพลิดเพลิน 

ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟ่งเจ๋ีย ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ที่เมอืงไถจง บริเวณใกลม้หาวิทยาลยัฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่ง

นีถื้อไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุในไตห้วัน มีของขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจใุจ ไมว่่า

จะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์อีกทัง้อาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food 

มากมายที่ดึงดดูนดัทอ่งเที่ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ้มรสของความอร่อย และที่ส าคัญและพิเศษสดุๆ ตลาดแห่งนีน้ัน้

มสีินคา้แบรนดท์ี่มกัจะลดราคาไดอ้ย่างถกูสดุๆ อย่างเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สดุ และมแีบบ

ใหเ้ลือกมากที่สดุในไตห้วนั 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดฟ่งเจ๋ีย ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่

รวมค่าข้ึนตึกชัน้ 89) - ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูย์รวมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน ทั้งการศึกษา 

การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนอืของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน พา

ท่านแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ (เจอมาเน่ียม) ที่เป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสขุภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มีคณุสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยก

ไตห้วัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับล า้ค่าของชาวไตห้วันตั้งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนม

พายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วันที่ รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็น

ขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อีกทั้ง

ยังมีพายเผือก เคก้น า้ผึ้ง ของกินเล่นไมว่่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออย่างปอรป์คอรน์ชีส จากนัน้น าทกุท่าน

ชม อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการ

สรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม

ชีวประวัติและรปูภาพประวัติศาสตรส์ าคัญที่หาดไูดย้ากภายในอนสุรณ์สถาน โดยภายในจะมีรปูป้ันท าจาก

ทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 

นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า 

คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชัน้ล่างของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติ

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวส์ิ่งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่ง

พิเศษหากใครไดม้าเย่ียมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซ่ึงจะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 

ของทกุวนั 



 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ต ์บารบี์คิวมองโกเลีย ชาบ ู

ไตห้วนั และเมนเูส่ียวหลงเปา  

จากนัน้น าท่านไปยัง ตึกไทเป101 ใหท้า่นไดถ้่ายรปูคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกที่มีความสงูเป็น

อนัดับ 5 ของโลกในปัจจบุัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสงูถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ 

ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, 

CALVINKLEIN,  CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, 

LONGCHAMP,  LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA, POLO, 

ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA เป็นตน้ (ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชั้น 

89 หากท่านใดมีความประสงคท่ี์จะข้ึนชมวิว กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ี โดยค่าตัว๋ข้ึนตึกไทเป 

101 ชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ที่แห่งนีเ้ปรียบเสมอืน สยามแสควรใ์น

กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ที่ทนัสมยัของวัยร ุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้

แฟชัน่ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของกิ๊ฟชอ้ปมากมายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของที่มแีบรนด ์หรือไมม่ีแบรนด ์อีกทัง้สินคา้มแีบรนดข์องทีนีย้ังถือไดว้่ามรีาคาที่ถกูเหมาะส าหรับนกัช ้

อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน – หม ูบ่า้นโบราณฉือเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC 

SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าท่านเดินทางสู่ หม ู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ินปัจจบุันเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นค้า 

รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมืองจิ่วเฟ่ินที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้แลว้ไม่ควร

พลาดอนัไดแ้ก่ บัวลอยเผือก ลกูชิ้นปลาสตูรโบราณ และไอศกรีมถัว่ตดั และที่แห่งนี้ยังมีการประดับโคมไฟสี

แดงอยู่ที่ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้จึงท าใหโ้ซนนี้ทกุท่านจะมองเห็นเป็น

ภาพโรงน า้ชาที่เป็นอาคารไมต้ัง้เรียงรายลดหลัน่กันไปเหมือนดงัในรปูที่สวยงาม ซ่ึงกลายเป็นแรงบันดาลใจ

ใหก้ับภาพยนตร์อนิเมชันเร่ืองดังจากเร่ือง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI น าท่านมุ่งหนา้สู ่

เมืองผิงซี หรือที่ร ูก้ันในชื่อเสน้ทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมน       

ติกเร่ือง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนีเ้ป็นหนึง่ในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์

เร่ืองนี้ จึงท าใหท้ี่นี่ไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกของไตห้วัน และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ใน

เสน้ทางรถไฟผิงซี คือ หม ู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ที่มีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น ถือ

วา่เป็นหมูบ่า้นที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั อีกทั้งที่แห่งนีย้ังขึน้ชื่อในเร่ืองของการปล่อยโคมลอยหรือโคมขงหมิง 

โดยทกุๆ ปี จะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของ

เดือน 1 พาทกุทา่นร่วม ปลอ่ยโคมขงหมิง พรอ้มทั้งเขยีนค าอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค ์(แถมฟรี!! 

โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) นอกจากนี้ทกุท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรา้นอาหาร

ทอ้งถ่ิน หรือขนมชือ่ดงัไอศกรีมถัว่ตดั และรา้นขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง  

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ณ หม ู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตาม

อธัยาศยั 

บ่าย แวะรา้น COSMETIC ที่มีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น า้มัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตห้วันใหท้กุท่านได้

เลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนัน้น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนัก  

ชอ้ปทั้งหลาย โดยที่ทกุท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตติด

ตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS  

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

จากนัน้ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแรเ่ช่ือ

ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีหา้  สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวิช+น ้าผลไม)้                                                         

10.45 น.  เหินฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL399 (ไมมี่บรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

13.35 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

************************************** 
 



อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่  

 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

05 – 09 เมษายน 2562 17,999 17,999 5,500 9,999 

10 – 14 เมษายน 2562 18,999 18,999 5,500 9,999 

11 – 15 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 

13 – 17 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,999 17,999 4,500 7,999 

30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

06 – 10 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

20 – 24 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กิน 2 ปี 7,900 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทรปิ*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคา

ทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูคา้ทกุท่านว่า รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือ

หรอืไมซ้ื่อข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลกูคา้ไมมี่ความประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

** ท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอย ูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผ ูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผ ูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ี 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ  



 ค่าที่พักตามที่ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     

 ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนอื รายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 NTD/ทริป 

ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองที่นัง่  

2. กรณุาช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีที่ท่านไมช่ าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่

ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทางใน

ทวัรน์ัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษทั ดังนี ้วันจนัทร ์ถึง

วนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอใหผู้ท้ี่มีชื่อในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณอ์กัษร

ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน ขอใหผู้ท้ี่มีชื่อในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิ

เขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี้ 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงนิค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนือ่งในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว เชน่ 

การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ์

ถึงวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีกัทอ่งเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน า้เงินเขม้) หนังสือเดินทางทตู (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนญุาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนมุัติของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ

ผดิพลาดที่จะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้น

รายการไมว่่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ไมคื่นเงนิค่าบริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงนิค่าบริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก

การที่มนีกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการตอ่ไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค า น าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่ท่านมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ ์

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษทัจะค านงึถึง ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยว

สว่นใหญ่เป็นส าคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ  การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ  อบุัติเหต ุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตสุดุวิสัยอ่ืน 

เป็นตน้    

8. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงนิตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษเีชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

9. มัคคเุทศก ์พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัก ากบัเทา่นัน้    

ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง   

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น ไดไ้ม่

เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจภุัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้     

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดงันี ้  

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอร่ี

ส ารองที่มีความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากัด

จ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองไดไ้มเ่กินคน

ละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทกุกรณี 

**************************************** 


