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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้น

แอร ์ซ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัเหว ิน่หวู ่– เมอืงไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่ง

เจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต 
03.10 น.  เหริฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL398 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สมัภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑล
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และนํา้ผลไม ้
 นําทกุทา่นลงเรอืสําหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็น

ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้มจีุดทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญมากมาย 

และทะเลสาบแหง่นี้ยังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุใน
โลก ณ ทะเลสาบแหง่นี้ อกีทัง้นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพู
ทวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของ

กนิ หรอืของทานเลน่ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ถอืไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้ง
ลิม้ลอง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้นําทกุทา่นสกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัเหว ิน่หวู ่เพือ่สกัการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวน

อ ูและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ

ไตห้วัน  

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา แวะรา้น COFFEE SHOP นําท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ 
ไปกับ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไถจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็น

ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนัด
ทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นั้นมสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลด

ราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่
ขึน้ตกึช ัน้ 89) - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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  นําท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศึกษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใิน

การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั ้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครือ่งประดับล้ําค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...นําท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม

ของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผือก เคก้น้ําผึง้ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็ก
หรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้นําทกุทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในจะมรีปูป้ันทําจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหาร

ยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่าน
อยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติ
ของอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึ่งพเิศษ

หากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ต ์บารบ์คีวิมองโกเลยี ชาบูไตห้วนั 

และเมนูเสีย่วหลงเปา  

จากนั้นนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วัน ตกึที่มคีวามสงูเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่
รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย 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 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 
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89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 
89 ราคา 600 NTD)  

 
 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมือน สยามแสควรใ์น

กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่ันสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบ

รนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้

อปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC 
SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิ่วเฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่ห่งนี้แลว้ไม่ควรพลาดอันไดแ้ก ่

บัวลอยเผอืก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถ่ัวตัด และทีแ่หง่นี้ยังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนน
โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้จงึทําใหโ้ซนนี้ทกุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน้ําชาทีเ่ป็นอาคาร
ไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรปูทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นิเมชันเรือ่งดัง

จาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI พาท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทาง
รถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE 
เนื่องจากสถานทีแ่หง่นี้เป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึทําใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟ

สายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมู่บา้นโบราณฉอืเฟ่ิน 
เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีม่ี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มจีะ
มกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนั้นพาทุก
ทา่นรว่ม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนคําอธษิฐานของทา่นสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 
ทา่น) นอกจากนี้ทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด 
และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
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เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
บา่ย แวะรา้น COSMETIC ทีม่เีครือ่งสําอางคร์วมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืก   

ชอ้ปกันอย่างเต็มที ่จากนั้นนําทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักชอ้ป

ทัง้หลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่นํา้แร่เชือ่ว่าถา้

ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้                                                         
10.45 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่ SL399 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
13.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
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กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

08 – 12 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

09 – 13 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

10 – 14 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

11 – 15 มกราคม 2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

12 – 16 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

13 – 17 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

15 – 19 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

16 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

17 – 21 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

18 – 22 มกราคม 2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

19 – 23 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

20 – 24 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

22 – 26 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

23 – 27 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

24 – 28 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

25 – 29 มกราคม 2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

26 – 30 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

27 – 31 มกราคม 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 4,500 7,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
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**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงิน หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
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4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
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2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

สํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


