
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั&ง -เจยีอี( 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั(น 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มี

เจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  
08.15 น. เหริฟ้าสู่ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG632 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผา่นขั -นตอนของดา่นศลุกากร พรอ้ม

รับกระเป๋าสัมภาระแลว้นั-น นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ�ง เมอืงหนานโถว 
ถอืไดว้่าเป็นมณฑลที�ใหญ่ที�สดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตั -งชื�อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan 
(แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ และนํ (าผลไม ้   
บา่ย นําทกุทา่นลงเรอืสําหรับคณะเพื�อ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั – จนัทรา ซึ�งเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยวที�โดง่ดัง 

และเป็นที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี-มจีดุทอ่งเที�ยวที�
สําคัญมากมาย และทะเลสาบแหง่นี-ยังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนั-นนําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและ
ชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก ณ ทะเลสาบแหง่นี- อกีทั -งนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจัHงที� วดัพระถงั
ซมัจ ั&ง ที�อันเชญิมาจากชมพูทวีป รวมถงึของกนิที�พลาดไม่ไดเ้มื�อใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสุรยัิน – 
จันทรา นั�นคอื ไขต่ม้ใบชา ซึ�งถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเลน่ที�เป็นที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวที�มาเยอืนยัง
ทะเลสาบสรุยัิน – จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิ-มลอง 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 



 

   

 

 

  

  

 

 

หลังจากนั-นนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี( เพื�อพักผ่อน พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานใน
วันรุง่ขึ-น 

พกัที� SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานที�มชีื�อเสยีงสลับกับภเูขา
นอ้ยใหญอ่ันสวยงาม จากนั-นพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที� รา้นชา ชาที�ข ึ-นชื�อที�สดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม 
มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนํ-าทะเล และเป็น
ของฝากที�คนไทยนยิมซื-อกลับเป็นของฝาก จากนั-นเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารจนีทอ้งถิ�น ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 
  หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเที�ยวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึ�งเป็นอุทยานที�มคีวาม

สวยงาม และมชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยานที�มสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของ
ธรรมชาตอิยูม่าก และมชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดื�มดํ�ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิMสทิธิMอาลซีัน
โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา 
และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึ�งประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชม
ดอกซากรุะบานสะพร ั�งสวยงามไดภ้ายในวดัแหง่นี( แตท่ ั(งนี(ข ึ(นอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ั(นๆอกีดว้ย 
จากนั-นนําทา่น น ั�งรถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนรีถบสั  

 

 
และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงที�เป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิ�น 
พกัที�  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

   

 

 

  

  

 

 

จากน ั(นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ (าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ�งการแชนํ่ (าแรเ่ชื�อ
วา่ถา้ไดแ้ชนํ่ (าแรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ(น 

วนัที�สาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – 
COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึ(นตกึช ั(น 89) – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทั -งการศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะ
ชมศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที�เป็นเครื�องประดับเพื�อสขุภาพ มทัี -งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ 
มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทั-งมชีมหยกไตห้วัน และ
ปะการังแดง เครื�องประดับลํ-าค่าของชาวไตห้วันตั -งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื-อของฝาก ขนมพาย
สบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที� รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชื�อ
ดังอยา่งพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทั -งยังมพีาย
เผือก เคก้นํ-าผึ-ง ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซื-ออย่างปอร์ปคอร์นชสี จากนั-นพาทุกท่านไปยัง 
ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทั -งหลากหลาย พรอ้มทั -ง
ความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ี�ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิ-ง
ยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 

 
 
เที�ยง อสิระมื(ออาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนั-นนําทกุทา่นชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ที�สรา้งขึ-นเพื�อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึ�ง

ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื-นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน
สามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญที�หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีูป
ปั-นทําจากทองสัมฤทธิMประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มใีบหนา้ยิ-มแยม้ และจะมทีหารยาม
ยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที�กําแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของ
ทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที�ชั -นลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัด
แสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทั -งทั -งยังมกีารจัดโชวส์ ิ�งของเครื�องใช ้รวมถงึภาพถ่าย 
และอกีหนึ�งพเิศษหากใครไดม้าเยี�ยมที�แห่งนี-คือ พธิีเปลี�ยนเวรทหาร ซึ�งจะมีทุกๆตน้ชั�วโมง ตั -งแต่เวลา 
10:00-16:00 ของทกุวัน  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
   
  แวะรา้น COSMETIC SHOP ที�มเีครื�องสําอางรวมถงึพวกยา / นํ-ามัน / ยานวดที�ข ึ-นชื�อของไตห้วันใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที� จากนั-นนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของ
ประเทศไตห้วัน ตกึที�มคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ�งมคีวามสงูถงึ 508 
เมตร ซึ�งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที�รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  

 
   
  จากนั-นนําท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตั -งอยูใ่นเมอืงไทเป ที�แหง่นี-เปรยีบเสมอืน สยามแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั�นที�ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟชั�น เสื-อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์หรอืของกิqฟชอ้ปมากมายที�มใีหอ้พัเดทแฟชั�นเรื�อยๆ ไม่



 

   

 

 

  

  

 

 

วา่จะเป็นของที�มแีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทั -งสนิคา้มแีบรนดข์องทนีี-ยังถอืไดว้า่มรีาคาที�ถกูเหมาะสําหรับ
นักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ-งกนัอยา่งจใุจ 

คํ�า อสิระมื(ออาหารคํ�า ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ( งของทา่น 
พกัที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี� ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน – 

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น ที�ตั -งอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ�วเฟิ�น ปัจจบุนัเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดั -งเดมิของรา้นคา้ 
รา้นขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิ�วเฟิ�นที�หากใครมาเยอืนที�แหง่นี-แลว้ไมค่วร
พลาดอันไดแ้ก ่บัวลอยเผอืก ลกูชิ-นปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถั�วตัด และที�แหง่นี-ยังมกีารประดับโคมไฟ
สแีดงอยูท่ี�ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั -นบันได เพราะแบบนี-จงึทําใหโ้ซนนี-ทกุทา่นจะมองเห็น
เป็นภาพโรงนํ-าชาที�เป็นอาคารไมต้ั -งเรียงรายลดหลั�นกันไปเหมือนดังในรูปที�สวยงาม ซึ�งกลายเป็นแรง
บนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิมชนัเรื�องดังจาก เรื�อง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนซูฟีู้ ด  

จากนั-นนําทา่นเที�ยวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิ�ว อทุยานแหง่นี-ตั -งอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี
ลักษณะพื-นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ-าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น
รปูรา่ง ลักษณะตา่งๆ น่าตื�นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึ�งมชีื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
จากนั-นนําทกุทา่นชอ้ปปิ-งแบบจัดเต็มที� MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั-งหลาย โดยที�ทกุ
ท่านสามารถซื-อรองเทา้ กระเป๋า หรอือื�นๆอกีมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, 
CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่าน
เดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG635 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
************************************** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั&วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั(งกอ่นทาํการออกต ั&ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั&ว 
เครื�องบนิ 

04 – 07 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
11 – 14 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
18 – 21 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
25 – 28 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
01 – 04 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
07 – 10 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
08 – 11 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
14 – 17 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
15 – 18 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
21 – 24 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
22 – 25 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
28 – 31 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
19 – 22 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 
26 – 29 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 



 

   

 

 

  

  

 

 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 
01 – 04 มถินุายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
15 – 18 มถินุายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 
22 – 25 มถินุายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื(นเมอืง ในนาม
ของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสแีดง ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี(แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื(อ
หรอืไมซ่ื(อข ึ(นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั(งส ิ(น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์
จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิfในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ(นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั&วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั(งกอ่นทาํการออกต ั&ว 

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ(นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั(งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ(นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิfในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนี(รวม  

� คา่ตัHวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี 

� คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ  

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   

� คา่อาหารตามมื-อที�ระบใุนรายการ     

� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี(ไมร่วม  

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

�คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั -งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยว

หรอืเอเจนซี�ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์-นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี- วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี- 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั -งหมดทั-งนี- ทางบริษัทจะหัก

คา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ 
การสํารองที�นั�งตัHวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื-อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั -งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี- วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี-สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั-น 

2. ทัวรน์ี-ขอสงวนสทิธิMสําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี-าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั-น กรณีที�ทา่นถอื
หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี-าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม
คณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาต
การใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทั -งฝั�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดที�
จะเกดิขึ-นในสว่นนี- และ ทัวรน์ี-เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการ
ไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMไมค่นื
เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี-เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั -งหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่น 



 

   

 

 

  

  

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจาก
การที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัHวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� มไิดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั -งนี-บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของ
นักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ-นของนักท่องเที�ยว ที�มไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้    

8. อตัราคา่บรกิารนี-คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา   ดังนั-น  ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิMในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ-น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี�ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัHว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื-อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั-น      

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ-นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ-น ได ้
ไม่เกนิ 10 ชิ-น โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั-น ถา้ สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั-น     

1.1 สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั-น    

2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ-นไปบนเครื�องบนิดังนี-   
2.1 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึ-นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปริมาณที�จํากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ-นเครื�องไดไ้มม่ี
การจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ-นเครื�องไดไ้มเ่กนิ
คนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ-นเครื�องในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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