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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ -เจยีอ้ี 

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

มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเช็คอินและกระเป๋าเดินทาง  

08.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบิน 

ท่ี TG632 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้น้ัน น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึง 

เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไต้หวัน  และได้รับการตั้งช่ือเล่นว่า 

Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้   

บ่าย น าทุกท่านลงเรือส าหรบัคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเท่ียวท่ี

โด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมี

จุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ันน าท่าน

ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระ

อฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพทูวปี รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้มื่อใคร

ไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นัน่คือ ไข่

ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็น

ท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบ

สุริยนั – จนัทรา ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งล้ิมลอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการ

ทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูน่ึง

มากหมายหลากหลายแบบ 

  



หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี เพื่อพกัผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลี

ซานในวนัรุ่งขึ้ น 

พกัท่ี SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสอง รา้นชา – อทุยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบั

ภูเขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มี

รสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิ่น ภายในอทุยานฯ อาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ

ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม 

และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็น

อุทยานท่ีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก 

และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไต้หวันให้ท่านเดินชมด่ืมด า่กับ

ธรรมชาติของป่าศักด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่าน

จะไดส้มัผสักบักบัตน้สนสูงชนั อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านา

พันธุ์ และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบาน

สะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้ีกนานาชนิด จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบสั 

 

และเดินทางมุ่งหน้าสู ่เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท้า่นไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่

เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP 

– อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซีเหมินตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร

ประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ 

มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดับล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่

โบราณ น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัท่ี รา้นเหว่ยเก๋อ 

ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติ

ของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้าผ้ึง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือ

ผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากน้ันน าท่านไปยงั ตึกไทเป101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับ

แลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) 

ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไว้

มากมาย 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  เป็นต้น น าท่านขึ้ นลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชั้น 86 ท่ีตั้งของ

รา้นอาหาร Ding Xian 101 ใหท่้านไดอ้ิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้ อสุดพิเศษและรับชมวิวเมือง

ไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆกนั 

   
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารชั้น 86 บน ตกึไทเป 101  

  

 

 

 

บ่าย  แวะรา้น COSMETIC SHOP ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / 

น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนั

อยา่งเต็มท่ี จากน้ันน าทุกท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใช้



เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน 

โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ ม

แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญา

ทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนที่ชั้น

ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมี

การจัดโชว์สิ่งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธี

เปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน

กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ 

โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ หรือของกิ๊ ฟชอ้ปมากมายท่ีมีให้

อพัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือ

ไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีสี่  ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแห่งชาตเิยห่ลิว – MITSUI OUTLET PARK -              

         สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  ท่ีตั้ งอยู่

บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงใน

ไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้ งเดิมของ

รา้นคา้ รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนม

เฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟ่ินท่ีหากใครมาเยอืนท่ีแห่งน้ีแลว้ไม่

ควรพลาดอันไดแ้ก่ บัวลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถัว่ตัด และท่ีแห่งน้ียงัมีการ

ประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั้นบนัได เพราะแบบน้ีจึงท าใหโ้ซน

น้ีทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปเหมือนดังในรูปท่ี

สวยงาม ซ่ึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จาก

ค่าย STUDIO GHIBLI   

 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพื้ นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิด



โขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียง

โด่งดงัไปทัว่โลก 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ยเมนูซีฟู้ด  

จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย โดยท่ี

ทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ 

ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

20.10 น. น าท่านเหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบนิท่ี TG635 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

23.05 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

12ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

04 – 07 ตลุาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

05 – 08 ตลุาคม 2561 24,999 24,999 24,999 5,500 12,900 

11 – 14 ตลุาคม 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 13,900 

12 – 15 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 13,900 

18 – 21 ตลุาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

19 – 22 ตลุาคม 2561 24,999 24,999 24,999 5,500 12,900 

20 – 23 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 13,900 

25 – 28 ตลุาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 



26 – 29 ตลุาคม 2561 24,999 24,999 24,999 5,500 12,900 

01 – 04 พฤศจกิายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900 

02 – 05 พฤศจกิายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

06 – 09 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 13,900 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

21 – 24 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900 

28 – 31 ธนัวาคม 2561 28,999 28,999 28,999 6,500 13,900 

29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา เจอมาเน่ียม ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล

กบัราคาทวัร ์ทางบริษัทจงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ

ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 5200 NTD/ทา่น  
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรอืเปล่ียนแปลงราคา** 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์  ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือ รายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงิน หรือช าระ

เงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทรถึ์งเสาร ์เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท า

การของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้  เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทรถึ์งเสาร ์เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท า

การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อน

การเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง  ความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียว ท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน 

เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100     มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจ

ไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์

มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

    1.1  สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   



2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด     

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน า

ขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน     

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100 - 160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น    

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


