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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง 

05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 

AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และให้บริการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และเช็คอินรับ

บัตรทีน่ั่งบนเครื่องบิน  

08.15 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที่ยวบินท่ี TG632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้้าผลไม้    

พร้อมน าคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์รวมทางด้าน

ต่างๆของไต้หวัน ทั้งในเรื่องของการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการ

สร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1980 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน

สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยากในอนุสรณ์สถาน โดย

ภายในมีรูปปั้นสร้างจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหน้า

ยิ้มแย้ม และมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงด้านในหลังมีข้อความ

ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วิทยาศาสตร์ โซนชั้นล่างของอนุสรณ์สถานเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสิ่งของ

เครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งความ

พิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธี

เปลี่ยนเวรยามทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง 

ต้ังแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  

และน าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป

101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก 

(การจัดอันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร น าท่าน นั่งกระเช้าเหมาคง เป็น



กระเช้าส าหรับนั่งขึ้นเขาเหมาคงอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองไทเป พบกับความ

ต่ืนเต้นขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยู่สูงยิ่ง

กว่าดงป่าบนเขาเหมาคงเสียอีก โดยกระเช้ากอนโดลาลอยอยู่บนความสูงกว่า 300 เมตร  

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา 

พักที่ FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบถนนคนเดินที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในไต้หวัน 

เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชม

วิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้ามากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย  น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การกัดเซาะของน้ าทะเล และลมทะเล ท าให้

เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินีซึ่ง

มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว  พาท่านแวะชมศูนย์  สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)  ที่ เป็น

เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งพาชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 

เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันต้ังแต่โบราณ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์

มาร์เกต็ ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม

แฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น 

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ 

ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ดัง หรือไม่มีแบรนด์ ยิ่งไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์

ดังของทีน่ีได้ในราคาสุดคุ้ม  

ค่้า  อิสระอาหารค่้า ณ ย่านซีเหมินติง ให้ท่านได้เลอืกรับประทานตามอัธยาศัย 

พักที่ FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –     

วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ซึ่งถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน 

และได้รับการต้ังชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน) น าท่านลงเรือ

ส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยม

ของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบมีจุดส าคัญที่น่าท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความ

ยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก น าคณะ

นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งอันเชิญมาจากชมพูทวีป  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) 

น าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ

เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้ังอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่า

ตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นน าท่านเที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่

ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างวัดนี้กว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดย

วิศวกรท่านเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิด

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป 

แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย จึงสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันอย่างมาก มี

ห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม น าท่านกราบนมัสการสิ่ง

ศักด์ิสิทธิภ์ายในวัด    

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น    

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก เชื่อว่าถ้า

ได้แช่น้้าแร่แลว้จะท้าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่ส่ี เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มี

ชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่

ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานใน

ระดับความสูงเป็น 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกัน 

จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 



หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่ง

เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก จึงเป็นอุทยานที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านได้ด่ืมด่ ากับธรรมชาติของป่าศักด์ิสิทธิ์อาลีซานโดยตลอด

เส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลก

ตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ท่านจะได้ชื่นชมสีชมพู

ของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด จากนั้นน าท่าน นั่งรถไฟ

โบราณ เพ่ือกลับสถานีรถบัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของไต้หวันและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธ

ศาสนา  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น  

พักที ่  SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้า เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – 

ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางศาสนาพุทธ

ที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน โดยวัดแห่งนี้เปิดตัว

เมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดมหึมาเรียงราย

ด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาท าให้ได้รับการแนะน าจากเว็บไซต์ต่างๆ จนมี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างมากมาย จนท าให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งใน

แลนด์มาร์คอันดับต้นๆ ของประเทศไต้หวันในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มี

นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน โดยสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถพลาดชมได้ 

   

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินไปกับ ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL โดยห้างแห่งนี้

ต้ังอยู่ใจกลาง E-DA WORLD และที่แห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก

ด้วย ให้กลิ่นอายความเป็นยุโรป เนื่องจากตัวอาคารของที่นี่ได้รับการออกแบบตามสไตล์



สถาปัตยกรรมยุโรปทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นสวรรค์นักช้อป เพราะที่แห่งนี้รวมแบรนด์ดังระดับ

โลกเอาไว้ด้วยกันมากมายรวมกว่า 700 แบรนด์ อาทิเช่น TOMMY HILFIGER, CALVIN 

KLEIN, TOD’S, DKNY, POLO BY RALPH LAUREN, GUCCI และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อม

ส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80%  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

พาทุกท่านไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นที่ต้ังของโดม

แห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT อีกหนึ่ง

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาสง 

ซึ่ งที่แห่งนี้ เป็นประติมากรรมกระจกสี

กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ภายใต้แนวคิด

ของดิน น้ า ลม ไฟ แทนด้วยสีแดง เหลือง 

น้ าเงิน และเขียว เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว

ต่างๆ ออกมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ

เมืองนี้   

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ย่านซินจือเจียง  ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกาสงโดยเฉพาะใน

ด้านแฟชั่น อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง และนาฬิกา นอกจากแฟชั่นแล้ว 

ย่านน้ีถือได้ว่าเป็นแหล่งนัดรวมของวัยรุ่นอีกด้วย เพราะที่แห่งนี้มีร้านขนม ร้านอาหาร  หรือ

คาเฟ่ต่างๆ มากมาย 

พักที่  CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่หก ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ท้าขนมพายสับปะรด) 

– สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเยี่ยมชม ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดู

ใบไม้ร่วง (Spring and Autumn Pavilions) 

โดยศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง เป็น

อาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าด้ังเดิม สร้างเพ่ือ

อุทิศแด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปั้นใหญ่เจ้า

แม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบ

บริเวณ ให้ภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ์ และสร้าง

ความน่าสนใจ บริเวณที่นี้ประกอบด้วยหอคอยสูงสี่ชั้น 2 หลัง มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกับ



ชั้นสีเหลือง  หลังจากนั้นน าทุกท่านไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ โรงงานพาย

สับปะรด ที่นี่มีขนมที่มีชื่อเสียงที่ถือได้ว่าเป็นของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ ที่หากมาเยือน

ไต้หวันแล้วต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก อีกทั้งที่แห่งนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกคือ 

การท้าขนมพายสับปะรด (DIY PINEAPPLE CAKE SHOP)  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาสง 

 

15.20 น. น าท่านเหนิฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่

TG2689 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)     

17.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

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

 

** หากท่านต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ

ค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตั๋ว

เครื่องบิน 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777 

25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777 31,777 31,777 8,000 17,777 

08 – 13 สิงหาคม 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท ** 

*** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร ์



ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน *** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง

ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา เจอมาเนี่ยม ปะการังสีแดง ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะ

มีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหาก

ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 5200 NTD/ท่าน  

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองต้อง

แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ทีม่ีชื่อในเอกสารการจองต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจัดการ

น าเท่ียวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า  

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 



5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึง 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  

แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า 

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า  

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

    1.1  สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด     

ได้แก่แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน     

2.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถ

น าข้ึนเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน    

2.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

3. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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


