
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
��.�� น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง ชั�น � ทางเข้าประตู # เคาว์เตอร์ &  สายการบินไทยไล

อ้อนแอร์ ซึ� งจะมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื�องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั%ง
เช็คอินรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบิน 

 
 



              

 

    

วนัที+สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี2ย 
ไนท์มาร์เกต็ 

��.4� น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL398 (ไม่มีบริการอาหารบน
เครื+อง) (ใช้ระยะเวลาบิน = ชั+วโมงโดยประมาณ)  

�&.�� น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นขั%นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับ
กระเป๋าสมัภาระแลว้นั%น นาํคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ� ง เมืองหนาน
โถว ถือไดว้า่เป็นมณฑลที�ใหญ่ที�สุดของประเทศไตห้วนั และไดรั้บการตั%งชื�อเล่นวา่ Mother Earth of 
Taiwan (แผน่ดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวชิ และนํ�าผลไม้ 
 นาํทุกท่านลงเรือสาํหรับคณะเพื�อ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ซึ� งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�

โด่งดงั และเป็นที�นิยมในหมู่นกัท่องเที�ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่ง
นี% มีจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งนี%ยงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั%นนาํท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เลก็ที�สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี%  อีกทั%งนาํคณะนมสัการพระ
อฐิัของพระถงัซมัจัGงที� วดัพระถงัซัมจั2ง ที�อนัเชิญมาจากชมพทูวปี รวมถึงของกินที�พลาดไม่ไดเ้มื�อ
ใครไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นั�นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ� งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที�
เป็นที�นิยมในหมู่นกัท่องเที�ยวที�มาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งลิ%มลอง 

เที+ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั 
บ่าย จากนั%นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัH ของไตห้วนัเป็นเมืองที�เป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา จากนั%นนาํท่านเดินทางสู่ 
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไมข้นาด HM ไร่ ที�เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิดมากกวา่ N,PPP สาย
พนัธ์ุ เช่น ดอกลิลลี� ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที�นี�ยงัเป็นฟาร์มดอกไมเ้ดียวที�ประสบความสาํเร็จ
ในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตห้วนั  ซึ� งฟาร์มดอกไมจ้งเซ่อจะมีดอกไม ้ และพนัธ์ุไมต่้างๆ 
สลบัหมุนเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทั%งปี  



              

 

    

 
**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไม้ที+พลบิานในแต่ละเดือน ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี
ด้วย ซึ+งระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี+ยนแปลง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

นาํท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟ่งเจี2ย ไนท์มาร์เกต็ ตั%งอยูที่�เมืองไถจง บริเวณใกล้
มหาวทิยาลยัฟ่งเจีGย โดยตลาดแห่งนี% ถือไดว้า่เป็นตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สุดในไตห้วนั มีของขาย
มากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปปิ% งกนัอยา่งจุใจ ไม่วา่จะเป็น เสื%อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์อีกทั%ง
อาหารทอ้งถิ�น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที�ดึงดูดนดัท่องเที�ยวใหเ้ขา้มาชิม ลิ%ม
รสของความอร่อย และที�สาํคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี%นั%นมีสินคา้แบรนดที์�มกัจะลดราคาได้
อยา่งถูกสุดๆ อยา่งเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที�สุด และมีแบบใหเ้ลือกมากที�สุดใน
ไตห้วนั 

คํ+า  อสิระอาหารคํ+า ณ ตลาดฟ่งเจี2ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
พกัที+  YONGYUE HOTEL ระดบั = ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที+สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั�นซุย – วดัเทยีนหยวน – ตกึไทเป 
4�4 (ไม่รวมค่าขึ�นตกึชั�น &R) - ซีเหมนิตงิไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั%ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ Hลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย ์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี+ยม) ที�เป็นเครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มี
ทั%งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวยีนของเลือดใน
ร่างกายคนเรา รวมทั%งมีชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ%าค่าของชาวไตห้วนัตั%งแต่
โบราณ ...นาํท่านเลือกซื%อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัที� ร้านเหว่ยเก๋อ 
ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชื�อดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มี
รสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั%งยงัมีพายเผอืก เคก้นํ% าผึ%ง ของกินเล่นไม่
วา่เดก็หรือผูใ้หญ่กนิ็ยมซื%ออยา่งปอร์ปคอร์นชีส จากนั%นพาทุกท่านไปยงั ตลาดปลา ในเมืองไทเป 
ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั%งหลากหลาย พร้อมทั%งความสดใหม่ ไม่วา่จะ
เป็น ปูอลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอร์ อาหารปรุงสดสไตลญี์�ปุ่น กุง้ ปู หอยนางรม หรือปิ% งยา่ง บาร์บีคิว 
และอีกมากมาย  



              

 

    

 
   
  นาํท่านเดินทางไปยงั ตั�นซุ่ย หรือที�รู้จกักนัในนามเมืองท่าโรแมนติก ตั%งอยู ่ เมืองนิวไทเป เป็น

ศูนยก์ลางของการจดัส่งสินคา้ และเป็นเขตการคา้สาํคญัของไตห้วนัทางตอนเหนือ จากนั%นพาทุก
ท่านไปยงั วดัเทยีนหยวน ซึ� งถือเป็นวดัที�มีชือเสียงโด่งดงัในเรื�องของจุดชมซากรุะบาน ของ
ประเทศไตห้วนั ซึ� งหากใครไดไ้ปเยอืนยงัวดัแห่งนี% ทุกท่านจะไดเ้ห็นของภาพซากรุะที�บานสะพรั�ง
โดยมีฉากหลงัเป็นเจดียห์า้ชั%นซึ� งถือไดว้า่หาชมไม่ไดง่้ายๆ ซึ+งประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ – 
มีนาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากรุะบานสะพรั+งสวยงามได้ภายในวดัแห่งนี� แต่ทั�งนี�
ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนั�นๆอกีด้วย 



              

 

    

 
เที+ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี+ยวหลงเปา  

จากนั%นนาํท่านไปยงั ตกึไทเป4�4 ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกที�มี
ความสูงเป็นอนัดบั ` ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ�งมีความสูงถึง `Pe เมตร ซึ� งดา้นล่าง
เป็นหา้งสรรพสินคา้ ที�รวบรวมร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 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  เป็น ตน้ (ไม่รวมค่าขึ�นตกึ ชมววิชั�น 89 หากท่านใดมีความ
ประสงค์ที+จะขึ�นชมววิ กรุณาแจ้งกบัทางเจ้าหน้าที+ โดยค่าตั2วขึ�นตกึไทเป 4�4 ชั�น &R ราคา U�� NTD)  



              

 

    

 
 จากนั%นนาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินตงิไนท์มาร์เกต็ ตั%งอยูใ่นเมืองไทเป ที�แห่งนี% เปรียบเสมือน สยาม

แสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั�นที�ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชั�น เสื%อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์หรือของกิqฟชอ้ปมากมายที�
มีใหอ้พัเดทแฟชั�นเรื�อยๆ ไม่วา่จะเป็นของที�มีแบรนด ์ หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั%งสินคา้มีแบรนดข์องที
นี%ยงัถือไดว้า่มีราคาที�ถูกเหมาะสาํหรับนกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ% งกนัอยา่งจุใจ 

คํ+า  อสิระอาหารคํ+า ณ ซีเหมนิตงิไนท์มาร์เกต็ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
พกัที+  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั = ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที+สี+ ถนนโบราณจิ+วเฟิ+ น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ+ น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 4 โคม/� ท่าน) – COSMETIC 
SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ+วเฟิ+ น ที�ตั%งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�วเฟิ� น ปัจจุบนัเป็น
สถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ
ดั%งเดิมของร้านคา้ ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ�วเฟิ� นที�หากใคร
มาเยอืนที�แห่งนี%แลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่ บวัลอยเผอืก ลูกชิ%นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั�วตดั 
และที�แห่งนี% ยงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูที่�ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั%นบนัได 
เพราะแบบนี% จึงทาํใหโ้ซนนี% ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงนํ%าชาที�เป็นอาคารไมต้ั%งเรียงรายลดหลั�น
กนัไปเหมือนดงัในรูปที�สวยงาม ซึ� งกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร์อนิเมชนัเรื�องดงัจาก 
เรื�อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองผงิซี หรือที�รู้กนัในชื�อ
เส้นทางรถไฟผงิซี โดยเมืองนี% มีชื�อเสียงโด่งดงัมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื�อง YOU ARE THE 



              

 

    

APPLE OF MY EYE เนื�องจากสถานที�แห่งนี% เป็นหนึ�งในฉากที�ปรากฏในภาพยนตร์เรื�องนี%  จึงทาํให้
ที�นี�ไดชื้�อวา่เป็นหนึ�งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และอีกหนึ�งสถานที�ที�
อยูใ่นเส้นทางรถไฟผงิซี คือ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ+ น เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ตั%งอยูใ่นพื%นที�ของเมืองผิงซี 
เป็นหมู่บา้นที�มีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น ถือวา่เป็นหมู่บา้นที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั%งที�
แห่งนี%ยงัขึ%นชื�อในเรื�องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที�แห่งมีจะมีการจดั
เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซียว หรือวนัที� N` ของเดือน N จากนั%น
พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั%งเขียนคาํอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค ์(แถมฟรี!! โคม

ขงหมิง � โคม/� ท่าน) นอกจากนี% ทุกท่านยงัสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกบัร้านอาหาร
ทอ้งถิ�น หรือขนมชื�อดงัไอศครีมถั�วตดั และร้านขายของที�ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง  

 
เที+ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ+ น ให้ท่านได้เลือกรับประทานตาม

อธัยาศัย 
บ่าย แวะร้าน COSMETIC ที�มีเครื�องสาํอางคร์วมถึงพวกยา / นํ% ามนั / ยานวดที�ขึ%นชื�อของไตห้วนัใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือก   
ชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที� จากนั%นนาํทุกท่านชอ้ปปิ% งแบบจดัเตม็ที� MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์อง
นกัชอ้ปทั%งหลาย โดยที�ทุกท่านสามารถซื%อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื�นๆอีกมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อด



              

 

    

ฮิตติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

คํ+า  อสิระอาหารคํ+า ณ MITSUI OUTLET PARK ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
พกัที+  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั = ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า  

จากนั�นให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ�าแร่ธรรมชาต ิแบบส่วนตวัในห้องพกั ซึ+งการแช่นํ�าแร่เชื+อว่า
ถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึ�น 

วนัที+ห้า  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวชิ+นํ�าผลไม้)                                                         
4�.=c น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื+อง) 

(ใช้ระยะเวลาบิน = ชั+วโมงโดยประมาณ)  
4�.�c น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

************************************** 
** หากท่านที+ต้องออกตั2วภายใน (เครื+องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที+เจ้าหน้าที+ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั2ว 

เนื+องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี+ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที+ใช้บริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ �-� ท่าน 

 
4 เดก็ � ผู้ใหญ่  
 

พกัเดี+ยวเพิ+ม 
ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตั2ว 
เครื+องบิน 

15 – 4R กมุภาพนัธ์ �cU� 16,999 16,999 6,500 9,999 
16 – �� กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
17 – �4 กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
18 – �� กมุภาพนัธ์ �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
19 – �� กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
20 – �= กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
21 – �c กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 



              

 

    

22 – �U กมุภาพนัธ์ �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
23 – �# กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
24 – �& กมุภาพนัธ์ �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
�c ก.พ. – �4 มี.ค. �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
�U ก.พ. – �� มี.ค. �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
�# ก.พ. – �� มี.ค. �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
�& ก.พ. – �= มี.ค. �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
01 – �c มีนาคม �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
02 – �U มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
03 – �# มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
04 – �& มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
05 – �R มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
06 – 4� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
07 – 44 มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
08 – 4� มีนาคม �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
09 – 4� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
10 – 4= มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
11 – 4c มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
12 – 4U มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
13 – 4# มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
14 – 4& มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
15 – 4R มีนาคม �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
16 – �� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
17 – �4 มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
18 – �� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
19 – �� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
20 – �= มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 



              

 

    

21 – �c มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
22 – �U มีนาคม �cU� 15,999 15,999 6,500 9,999 
23 – �# มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
24 – �& มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
25 – �R มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 
26 – �� มีนาคม �cU� 14,999 14,999 5,500 8,999 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ � ปี #,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ+นและหัวหน้าทวัร์ 

ท่านละ 4,c�� NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที+ยวแห่งเมืองจนีเพื+อโปรโมทสินค้าพื�นเมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี+ยม, ปะการังสีแดง ซึ+งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคา
ทวัร์ ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนชี�แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อ
หรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั�งสิ�น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์
จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิoในการเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายที+เกดิขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ c,��� NT /ท่าน  
** หากท่านที+ต้องออกตั2วภายใน (เครื+องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที+เจ้าหน้าที+ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั2ว 
เนื+องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี+ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
**โรงแรมที+พกั และโปรแกรมท่องเที+ยวอาจมีการสลบัปรับเปลี+ยนขึ�นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแต่ละครั�งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 4c ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิoในการเลื+อนการเดนิทาง หรือเปลี+ยนแปลงราคา** 
 
อตัราค่าบริการนี�รวม  
� ค่าตัGวเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี  
� ค่านํ% าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน xP กก. � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ x ท่านหรือ  H ท่าน   



              

 

    

� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื%อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ N,PPP,PPP บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ)  
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ N,`PP NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม M% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย H% 
 
เงื+อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั%งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั%นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี%  วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื+อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�

(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง



              

 

    

เพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่

วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�อง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืน

เงินค่าบริการดงันี%  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 

x.x ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
x.H ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั%งหมดทั%งนี%  ทางบริษทัจะหกั

ค่าใชจ่้ายที�ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนาํเที�ยวใหแ้ก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตัGวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื%อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั%งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี%  วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื+อนไขและข้อกาํหนดอื+นๆ 
1. ทวัร์นี%สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั%น 
2. ทวัร์นี%ขอสงวนสิทธิ� สาํหรับผูเ้ดินทางที�ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ%าตาล / เลือดหมู) เท่านั%น กรณีที�ท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีนํ%าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดินทางพิเศษอื�นๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั%งฝั�งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกิดขึ%นในส่วนนี%  

และ ทวัร์นี% เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ



              

 

    

ทั%งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั%งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี% เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั%งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั%งหมดใหแ้ก่ท่าน 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ N` ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย M วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย NP วนั

ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี

นกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํ นาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือ

เดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัGวเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั%งนี%บริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน

ใหญ่เป็นสาํคญั  

7. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนกัท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้    
8. อตัราค่าบริการนี%คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา   ดงันั%น  ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัGวเครื�องบิน 

ค่าภาษีเชื%อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั%น      

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง   
N.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ%นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน NPP     มิลลิลิตรต่อชิ%น ไดไ้ม่เกิน 

NP ชิ%น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปลอ็คปิด  สนิท และสามารถนาํ ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ N ใบเท่านั%น ถา้ สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั%น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั%น    



              

 

    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ%นไปบนเครื�องบินดงันี%    

2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนาํใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ%นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั   ไดแ้ก่แบตเตอรี�

สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ xP,PPP mAh หรือนอ้ยกวา่ NPP Wh สามารถนาํขึ%นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดั

จาํนวน   

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า xP,PPP - Hx,PPP mAh หรือ NPP-N�P Wh สามารถนาํขึ%นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 

x กอ้น  

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ Hx,PPP mAh หรือ N�P Wh หา้มนาํขึ%นเครื�องในทุกกรณี  

3. หา้มนาํแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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