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วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
23.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่งจะมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมท้ังเช็คอินรับบัตรท่ี
นั่งบนเครื่องบิน  

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
- วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ 

02.25 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหารบน
เครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น  

 (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง) 

เช้า          บริการอาหารเช้าชานม และแซนวิช 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้
นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และท่ีนี่ยัง
เป็นฟาร์มดอกไม้เดียวท่ีประสบความส าเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน  ซึ่งฟาร์ม
ดอกไม้จงเซ่อจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดท้ังปี  
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**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไม้ที่พลิบานในแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปดี้วย ซ่ึง
ระยะเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

บ่าย น าน าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ 

ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 

กิ โล เมตร  จากนั้ นน า ท่ านล่ อ ง เ รื อชม
บรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ 

ทะเลสาบแห่งนี้ อีกท้ังน าคณะนมัสการพระ
อัฐิของพระถังซัมจั๋งท่ี วัดพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัน
เชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาด
ไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน 

หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถือได้ว่า
ไม่ว่าใครก็ต้องล้ิมลอง จากนั้นน าทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู ่เพื่อสักการะ
ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 

2 ตัว ท่ีตั้งอยูด่้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน  
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หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจี่ยอี้ เพื่อพักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานใน
วันรุ่งขึ้น 

ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

พักท่ี   SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สาม เจียอี ้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับ
กับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี ร้านชา ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของ
ไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็น
พันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก 

จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ
ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานท่ีมีความ
สวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลี
ซาน เป็นอุทยานท่ีมีสวยงาม  มีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไต้หวันให้ท่าน
เดินชมดื่มด่ ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้น
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สนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรั่ง
พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด จากนั้นน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส 

  

 

และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา น าท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล 

ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ท่ีเมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้
ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปป้ิงกัน
อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกท้ังอาหารท้องถิ่น หรืออาหาร
นานาชาติแบบ Street Food มากมายท่ีดึงดูดนัดท่องเท่ียวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย 
และท่ีส าคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ท่ีมักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ 

อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากท่ีสุดในไต้หวัน 

ค่่า  อิสระอาหารค่่า ณ ตลาดฟ่งเจี๋ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย   

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้่าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซ่ึงการแช่น้่าแร่
เช่ือว่าถ้าได้แช่น้่าแร่แล้ว จะท่าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึก

ไทเป 101 – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ท้ัง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพื่อ
สุขภาพ มีท้ังแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียน
ของเลือดในร่างกายคนเรา  รวมท้ังมีชมหยก
ไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของ
ชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซื้อของ
ฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
ท่ี ร้านเหว่ย เก๋อ  ภายในร้านมีขนมของฝาก
มากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้
สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกท้ังยังมีพายเผือก เค้กน้ าผึ้ง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็
นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั้นน าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
ร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ
ประวัติศาสตร์ส าคัญท่ีหาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน  โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง
สัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืน
เฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง
ของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่างของอนุสรณ์
สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  อีกท้ังท้ังยังมีการจัดโชว์
สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเย่ียมท่ีแห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวร
ทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา   
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 และน าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน
ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร 

 

จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีถือ
ว่าใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของ
กิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความท่ีตลาด
แห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลาย
มากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของท่ี
ทุกท่านไม่ควรพลาดยังท่ีแห่งนี้เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งท่ีไต้หวันราคา
ถูกกว่าท่ีขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกท้ังยังถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ 
นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค่่า อิสระอาหารค่่า ณ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
พักท่ี FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หล่ิว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP –  

                  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ท่ีตั้ง
อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง  จีหลง จิ่วเฟิ่น 

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะ
สูตรเมืองจิ่วเฟิ่นท่ีหากใครมาเยือนท่ีแห่งนี้
แล้วไม่ควรพลาดอันได้แก่ บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั่วตัด และท่ีแห่ง
นี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ท่ีด้านบนถนนโดยเป็นทางลาดชันและเป็นขั้นบันได เพราะ
แบบนี้จึงท าให้โซนนี้ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน้ าชาท่ีเป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่น
กันไปเหมือนดังในรูปท่ีสวยงาม ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องดัง
จาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI   

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด  

บ่าย จากนั้นน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม ทะเล ท า
ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี 
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 
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 น าทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดท่ีเก่าแก่
และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุ
ราวๆเกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะมา
ขอพรเรื่องการงาน การเรียน ท่ีส าคัญเรื่อง
ค ว า ม รั ก  เ ชื่ อ กั น ว่ า ใ ค ร ท่ี ไ ม่ ป ร ะ สบ
ความส าเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรท่ีวัด
แห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น แวะร้าน 

COSMETIC ท่ีมีเครื่องส าอางค์รวมถึงพวกยา / น้ ามัน / ยานวดท่ีขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่าน
ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มท่ีจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป 

ท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นท่ีทันสมัยของวัยรุ่นใน
ไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องส าอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายท่ีมีให้อัพเดทแฟชั่นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด์ 
หรือไม่มีแบรนด์ อีกท้ังสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักช้อป
มากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค่่า  อิสระอาหารค่่า ณ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
พักท่ี FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้่าผลไม้)                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   TPE03 DREAM DESTINATION 6E4N OCT18-XW-W12 

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) 

(ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)  

12.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง) 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท่าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ *** 

 
อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ และเด็ก 

ห้องละ  
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคาทัวร ์
ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

02 – 07 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

19,999 6,000 12,900 

05 – 10 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

19,999 6,000 12,900 

09 – 14 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

20,999 6,000 12,900 

12 – 17 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

22,999 6,500 13,900 

16 – 21 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

19,999 6,000 12,900 

19 – 24 ตุลาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

22,999 6,500 13,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 1,300 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผล
กับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท่าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค่านึงถงึ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
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หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ
แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมดท้ังนี้ ทางบริษัทจะ

หักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี ้วันจันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหม)ู เท่านั้น 

กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) 

และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว  โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 

เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของ
เคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท้ังฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนนี้  และ ทัวร์นี้เป็น
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ทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก
ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า
ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ 
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง  กับ
สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้บริษัทจะค านึงถึง ความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว 
ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ  

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย 
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น    

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน 
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เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน
ฯลฯ      

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น      

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 
ออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า 
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น     

1.1 สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น    

2. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด    

ได้แก่แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถ

น าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน า

ขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน  

2.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุก

กรณ ี 

3. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
**************************************** 

  


