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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซ่ึงจะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบับตัรท่ี

นัง่บนเคร่ืองบิน  

(หรอืนดัหมายเวลา 22.00น. ส  าหรบัวนัที่ไฟลทบิ์นเวลา 01.00 น.) 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋  - หมู่บา้น

วฒันธรรม 9 ชนเผ่า – ไถจง 

02.15 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW182  

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที่อีกครั้ง) 

เท่ียวบิน เวลาไป วนั (สปัดาห)์ 

 

XW182 
02.25 07.05 

วนัจนัทร ์/ วนัองัคาร / วนัพุธ /  

วนัพฤหสั / วนัศุกร ์/ วนัอาทิตย ์

01.00 05.10 วนัเสาร ์

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรบั

อากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตั้ง

ชื่อเล่นวา่ MOTHER EARTH OF TAIWAN (แผ่นดินแม่แหง่ไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้
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น าทุกท่านลงเรือส าหรบัคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ

แห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 

จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุด

ในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอฐิัของ

พระถังซัมจัง๋ท่ี วัดพระถังซัมจัง๋ ท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป 

รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบ

สุริยนั จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของ

ทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็

ตอ้งล้ิมลอง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

บ่าย น าท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บา้นวัฒนธรรม 9 

ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture หน่ึงจุดไฮไลทข์อง

ไตห้วัน ท่ีรวมความหลากหลายสีสรรไวใ้นท่ีเดียว หมู่บา้น

วฒันธรรม 9 ชนเผ่า ตั้งอยูเ่มืองหน่านโถว ซึงหมู่บา้นแหง่เป็น

สถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมืองแบบ

ดั้งเดิม เช่น การเตน้ร าแบบพ้ืนเมืองดั้งเดิม การรอ้งร าท า

เพลง และการ จ าลองพิธีการแต่งงานแบบพ้ืนเมืองดั้งเดิม อีก

ทั้งยั งมีหมู่บา้นจ าลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให ้ท่านได้

เลือกซ้ือของท่ีระลึก ณ รา้นขายของท่ีระลึกของแต่ละชนเผ่า 

นอกจากน้ัน ณ ท่ีแหง่น้ียงัมี สวนพฤกษชาติใหท่้านไดร้บัชม 
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ความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ 

และสวนสนุกใหท่้านไดส้นุกสนานคร้ืนเครง (ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น)  

(ช่วงประมาณปลายเดือนกมุภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากรุะ

ก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่

น ้าแรเ่ช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน

โลหิตดีข้ึน 

วนัที่สาม ฟารม์แกะชิงจิ้ ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) - COSMETIC SHOP 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ทุก ท่ าน เ ดินทางสู่  ฟาร์มแกะ ชิงจิ้ ง  ห รื อ  Cingjing Fram ท่ี ไ ด้รับสมญานามว่ า 

“สวิตเซอร์แลนด์แดนไตห้วัน” ตั้งอยู่ในเขต หมู่บ้าน Datong Village แห่งเมืองหนานโถว  

(Nantou) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศท่ีเย็น สบายตลอดปี พรอ้มทั้งวิวทิวทศัน์ท่ี เม่ือปี  ค.ศ.

1961 มีนายทหารท่ีไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูนนาน 

กลบัคืนสู่ไตห้วนั ไดเ้ร่ิมท าการพลิกฟ้ืนผืน ดินตรงน้ีใหเ้ป็นฟารม์แกะชิงจิ้ งท่ีสวยงามในปัจจุบนั 

(ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจิ้งจะผลิดอกเบ่งบาน

พรอ้มกนั)   
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

  จากน้ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 

1,700 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความ

สวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพท่ีสวยงาม หลงัจากน้ันน าท่านแวะ COSMETIC SHOP ท่ีมี

เคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ ามัน / ยานวดท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนั

อยา่งเต็มท่ี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัที่   SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เจยีอ้ี – รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีชื่อเสียงสลบั

กบัภูเขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของ

ไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชว่ยละลายไขมนั ปลกูบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนั

เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมี

สวยงาม มีความสมบูรณข์องธรรมชาติอยูม่าก และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ใหท่้านเดินชมด่ืม
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ด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสูงชนั 

อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วงฤดูใบไม้

ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณ

ไมอี้กนานาชนิด จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส และนเดินทางมุ่ง

หน้าสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางดา้น

การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

 

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ

ก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน   

พกัที่   TALMUD HOTEL – YUAN DE หรอืระดบัเทียบเท่า  

วนัที่หา้ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่

ตกึไทเป 101 – ยา่นซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)  ท่ีเป็น

เคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกนัรงัสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 

เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด 

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
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จากน้ันน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือ

ร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์

ส าคัญท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ัน

ท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ี

มีใบหน้ายิ้ มแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา 

และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่าของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใคร

ไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 

ของทุกวนั และน าท่านเก็บภาพประทับใจกบั ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของ

โลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ

สินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของ ก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดท

แฟชัน่เร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือได้

วา่มีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ซีเหมินตงิ ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศัย 

พกัที่  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หก สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

09.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 
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(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

12.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที่อีกครั้ง) 

เท่ียวบิน เวลาไป วนั (สปัดาห)์ 

 

XW181 

09.40 12.40 วนัจนัทร ์/ วนัองัคาร / วนัพุธ /  

วนัพฤหสั / วนัศุกร ์/ วนัอาทิตย ์

06.20 09.20 วนัเสาร ์

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกั

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

01 – 06 กุมภาพนัธ ์2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 
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05 – 10 กุมภาพนัธ ์2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

08 – 13 กุมภาพนัธ ์2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

22 – 27 กุมภาพนัธ ์2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

28 ก.พ – 05 มี.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 6,000 13,900 

01 – 06 มีนาคม 2561 21,777 21,777 21,777 6,000 13,900 

05 – 10 มีนาคม 2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

07 – 12 มีนาคม 2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

08 – 13 มีนาคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

12 – 17 มีนาคม 2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

14 – 19 มีนาคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

15 – 20 มีนาคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

19 – 24 มีนาคม 2561 18,777 18,777 18,777 6,000 11,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
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บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวน

เงิน 5,200 NT /ท่าน  

 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  
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 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือ

ท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 
 
 

 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  TPE04 ROMANCE IN TW  6D4N MAR18-XW-W12 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง 

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว 

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการ

บริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ทอ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   
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2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถ

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน   

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

ขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุก

กรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


