
 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – เจยีอี ้

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

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเช็คอนิและกระเป๋าเดนิทาง  
08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG632 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่
เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่

ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้   

บา่ย น าทุกท่านลงเรอืส าหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และ

เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้มจุีดทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ

มากมาย และทะเลสาบแหง่นี้ยังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็ก

ทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสาบแหง่นี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอั่นเชญิมา

จากชมพูทวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน – จันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่

ถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเล่นทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน – จันทรา ถอืไดว้่าไม่

วา่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ปิดไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือืน่ใด ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิค่าลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  

 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวันรุ่งขึน้ 



 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภเูขานอ้ย

ใหญอั่นสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มี

สรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากที่

คนไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันน าทา่นชมจุดท่องเทีย่วส าคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม 
และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยานทีม่สีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันใหท้า่นเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ

ไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่ประมาณ
กลางเดอืนกมุภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชมดอกซากรุะบานสะพร ัง่สวยงามได้

ภายในวดัแหง่นี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสู่

สถานนีรถบัส  

 

 
 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศนูย ์

สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทัีง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใิน



 

การป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ 

มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอื

ผูใ้หญก็่นยิมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้พาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาติ

ของอาหารทะเลมากมาย ทัง้หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหาร

ปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงย่าง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 

 
 

เทีย่ง อสิระมือ้อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 

แสนตารางเมตร   

 

 



 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของท่านอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

 

  แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นได ้

เลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูกั่บแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน 
ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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  
 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โดยค่า

ต๋ัวขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทีนี้ยังถือไดว้่ามีราคาที่ถูก

เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมีกลิน่

เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสที่กนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กันดอียา่งลงตัว  

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่  FUHSIN  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน – 

กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้น

ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่หง่นีแ้ลว้ไมค่วร

พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ และไอศครมีถ ัว่ตดั และทีแ่หง่นีย้งัมกีารประดบัโคม

ไฟสแีดงอยูท่ ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนี้ทกุทา่นจะ

มองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรง

บันดาลใจใหกั้บภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI   

 



 

 

แนะน าของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วัน

จะชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนบึกว่ามากครับ แต่ละสก็ีคนละรสและมีความ

หนบึไมเ่ทา่กันครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถ

สัง่ไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟู้ีด  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลัีกษณะ

พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะ

ตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก 

 

 
 
จากนัน้น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีทุ่กท่าน

สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, 
PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

เถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  



 

************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

09 - 12  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

16 – 19  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

06 - 09  กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

13 – 16  กมุภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

20 - 23  กมุภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

05 - 08  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

12 - 15  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

19 - 22  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

26 – 29  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

03 – 06 เมษายน 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

10 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 9,999 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 28,999 28,999 9,999 16,999 

23 – 26 เมษายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

18 – 21 มถิุนายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซี่าส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการขอวซีา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ/ต่อท่าน 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัว

เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

 

 



 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไมว่่ากรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้    

8. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
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