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เยือนเกาะไตห้วัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยนั-จันทรา 

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมท่ีธรรมชาติรงัสรรคข้ึ์นมา ณ อทุยานเยห่ลิว  

ชมตึกไทเป 101 ถือไดว่้าเป็นอีกหน่ึงความภาคภมิูใจของชาวไตห้วัน 

ชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืนไตห้วัน สุดฟินอาหารทะเลสดๆ ท่ีตลาดปลาไทเป 

พิเศษ!! พกัระดบั 4 ดาว 2 คืน / ม้ือพิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วัน / เส่ียวหลงเปา  

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยวไตห้วันจุใจ...ในราคาสุดพิเศษ!! 

สุดคุม้!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต หา้มพลาด!! 

ราคาเริ่มตน้ 13,777.- บาท 
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เดินทาง กรกฎาคม – กันยายน 2560 

เครื่องล  าใหญ่ บนิตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึง

จะมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรับ

บัตรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

(หรือนดัหมายเวลา 21.30 น. ส าหรบัวนัท่ีไฟลท์บินเวลา 00.20 น.) 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา – 

วดัเหว่ินหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจีย๋ 

02.15 น. หรือ 00.20 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW182  

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

07.05 น. หรือ 05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวนั หลังจากผ่าน

ขั้นตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสัมภาระแล้วน้ัน 

 (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม)  

 วันเช็คอินตรงกับวัน อาทิตย ์อังคาร พุทธ และ เสาร ์ เที่ยวบิน XW182 (02.15-07.05) 

 วันเช็คอินตรงกับวัน จันทร ์พฤหัส และ ศุกร  ์  เที่ยวบิน XW182 (00.20-05.15) 
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น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว่้าเป็น

มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั  และได้รบัการตั้งช่ือเล่นว่า Mother Earth of Taiwan 

(แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เช้า บริการอาหารเช้า ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม้ 

 จากน้ันน าทุกท่านเท่ียวชม วัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงถือว่าเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมี

งบประมาณในการสรา้งกว่าหม่ืนล้านบาท ซ่ึงมีความสูง150 เมตร โดยท่ีวัดแห่งน้ีได้ถูก

ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบั ท่ีเป็นคนออกแบบตึกไทเป 101 ซ่ึงสามารถออกแบบ

โครงสร้างออกมาไดอ้ย่างแข็งแรงมาก นอกจากน้ียังมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้ นท่ีท าใหว้ดัแห่ง

น้ีมีช่ือเสียงโด่งดงันั ่นคือ ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมือง

หนานโถว ท าใหพ้สุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมู่บ้านหายไป ยกเวน้ วดัจงไถซานซ่ือท่ี

ยืดหยัด และไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆทั้งส้ิน ท าใหว้ดัแห่งน้ีสรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วัน

เป็นอย่างมาก  อีกทั้ งวัดจงไถซานซ่ือยังมีห้องเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆ์ได้

ศึกษาพระธรรม ทั้งน้ีพาทุกท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ภายในวดั  

      

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

บ่าย น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไต้หวนั โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียังมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก  ณ 

ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ี วดัพระถงัซัมจ ัง๋ ท่ีอันเชิญ
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มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จนัทรา 

นัน่คือ ไข่ต้มใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จ ันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องล้ิมลอง จากน้ันน าทุกท่าน

สักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเหว่ินหวู่ เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพ

กวนอู และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าของวดั ซ่ึงมี

มูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไตห้วนั 

   

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

พกัท่ี  ICASA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ให้ท่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

เพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ตลาดฟ่งเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต ท่ีมีสินค้าหลากหลายให้ท่าน

เลือกสรร ซ่ึงถือไดว่้าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัเลือกซ้ือกระเป๋า รองเท้าท่ีแสน

ถูก รวมถึงสินคา้ BRAND ย่ีหอ้ต่างๆ รวมถึงอาหารของกินต่างๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลือกล้ิม

ลอง (จากโรงแรมเดินไปยังตลาดฟ่งเจี๋ยใชเ้วลา 5 นาที โดยประมาณ) 

วนัท่ีสาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) – 

อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - รา้นชา – ตลาดปลา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไตห้วนั ทั้ ง

การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเ น่ียม)  ท่ีเป็น
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เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกนัรงัสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้ งมีชมหยกไตห้วัน และปะการงัแดง 

เคร่ืองประดับล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ ...น าท่าน

เลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนัท่ี ร้านเหว่ยเก๋อ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, 

เห็ดทอด เป็นตน้) จากน้ันน าท่านไปยัง ตึกไทเป101 (ไม่

รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครต้องการขึ้ น  ชมวิวแจ้ง

กบัไกดห์น้างานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูง

ถึง 508 เมตร เป็น  สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุด

ชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลูกตุ้ม  

ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการสัน่สะเทือน

เวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว อิสระให้ ท่านเลือกชอ้ปป้ิงแบรนด์

ดั ง ร ะ ดับ โ ล ก  อ า ทิ เ ช่ น  ALDO, BOTTEGA VENETA 

,BURBERRY  ,CALVIN KLEIN,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 ต้น หรืออิสระให้ท่านได้เลือกขึ้ นลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008  เมตรต่อนาที  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคัญท่ีหาดูได้

ยากภายในอนุสรณ์สถาน ...หลังจากน้ันพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้ก

ท่านไดส้ัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้ งหลากหลาย พรอ้มทั้ งความสดใหม่ ไม่ว่า

จะเป็น ปูอลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตล์ญ่ีปุ่น กุ ้ง ปู หอยนางรม หรือป้ิงย่าง 

บารบี์คิว และอีกมากมาย 

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดปลา ให้ท่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 
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พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – รา้น Cosmetic - ตลาดซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  

เท่ียง  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทาง

ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล 

การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็น

รูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี  ซ่ึ งมี ช่ือ เสีย งโ ด่งดังไปทั ่ว โลก  แวะร้าน COSMETIC ท่ี มี

เคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามัน / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัให้

ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซี

เหมินติง หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เท

รนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma หรือจะเลือกชิมชาไข่มุกท่ีขึ้ นช่ือของ

ไตห้วนั  

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้) 

09.40 น. หรือ 06.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

12.15 น. หรือ 09.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 
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 วันเช็คอินตรงกับวัน จันทร ์พุธ พฤหัส และอาทิตย  ์ เที่ยวบิน XW181 (06.20 – 09.05) 

 วันเช็คอินตรงกับวัน อังคาร ศุกร ์และเสาร ์  เที่ยวบิน XW181 (09.40 – 12.15) 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง  

  

  

รายละเอียดเท่ียวบิน 

  

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

19 – 23 กรกฎาคม 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 
13,777 13,777 4,500 8,900 

09 – 13 สิงหาคม 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 
15,777 15,777 5,000 9,900 

10 – 14 สิงหาคม 2560 ขาไป    XW182 00.20 – 05.10 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 15,777 15,777 5,000 9,900 

11 – 15 สิงหาคม 2560 ขาไป    XW182 00.20 – 05.10 

ขากลบั XW181 06.20 – 09.05 15,777 15,777 5,000 9,900 

16 – 20 สิงหาคม 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 13,777 13,777 4,500 8,900 

 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 
14,777   14,777    4,500 8,900 

01 – 05 กนัยายน 2560 ขาไป    XW182 00.20 – 05.10 

ขากลบั XW181 06.20 – 09.05 
13,777  13,777    4,500 8,900 

06 – 10 กนัยายน 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 
14,777 14,777 4,500 8,900 

13 – 17 กนัยายน 2560 ขาไป    XW182 02.15 – 09.40 

ขากลบั XW181 09.40 – 12.15 13,777 13,777 4,500 8,900 

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 ขาไป    XW182 00.20 – 05.10 

ขากลบั XW181 06.20 – 09.05 14,777 14,777 4,500 8,900 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนี เพ่ือโปรโมทสินค้า

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้ งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเป ล่ียนขึ้ นอ ยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ  านวน 

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา  

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วันจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแล้ว 
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2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า  
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้อง 

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล  การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไ ม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จ ้าหน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน   ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   

ได้แก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

น าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  
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2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


