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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 

12.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR 

มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

15.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR202  

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

  

  

 

20.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็ว 

กวา่ประเทศไทย  1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั ณ เมืองเถาหยวน  

พกัที่   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สอง ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหว่ินหวู่ - หมู่บา้นปีศาจ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถ่ว ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา น าท่านลงเรือ

ส าหรบัคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั 

และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ี

มีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ัน

น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน า

คณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วัดพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพทูวีป รวมถึง

ของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึง

ถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั 

– จนัทรา ถือไดว้่าไม่วา่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง จากน้ันน าทุกท่านสกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัด
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เหว่ินหวู่ เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์ 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

น าท่านชม หมู่บา้นปีศาจ หรือ Xitou Monster Village เป็นหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่น อยา่งท่ีทราบ

กนัดีวา่ประเทศไตห้วนัน้ัน เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเม่ือเขา้มาแลว้ส่ิงแรก

ท่ีไดเ้ห็นคือความเป็นญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของส่ิงก่อสรา้ง การตกแต่ง อาหาร  สินคา้

ต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะคอยตอ้นรบัแขกผูม้าเยือน เช่น ภูตผีปีศาจสไตลญ่ี์ปุ่น  ท่ีมีให้

เห็นโดยทัว่ ทั้งแบบเป็นรูปป้ันประดบัสวน ประดบัอาคาร หรือตามถนน ภายใน หมู่บา้นมี

สินคา้ของท่ีระลึกจ าหน่ายมากมาย โดยใชไ้อเดียของภูตผีปีศาจมาเป็นลูกเล่นใน การ

ออกแบบ ท าใหสิ้นคา้น้ันมีความเชื่อว่ามีพลังดึงดูดท่ีท าใหเ้งินทองไหลมาเทมา นอกจาก 

สินคา้ท่ีระลึกแลว้น้ันยงัมีขนมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมายงัท่ีแหง่น้ี พิเศษในชว่งบ่ายจะมีพนักงาน 

ใส่ชุดภูตผีปีศาจออกมาใหเ้ราเห็นอีกดว้ย รวมถึง ท่ีหมู่บา้นปีศาจยงัมีชุดญ่ีปุ่นใหเ้ราเช่าไว ้

ส าหรบัเดินในหมู่บา้น ท าใหไ้ดค้วามรูสึ้กถึงกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่นเขา้ไปอีก  

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน  

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการ 

แช่น ้ าแร่เช่ือว่าถ้าไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ 

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่สาม ไทจง - หมู่บา้นสายรุง้ – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยเพื่อสุขภาพ  

                  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - รา้น Cosmetic - ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินตงิ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นสายรุง้ หรือ Rainbow 

Village เป็นหมู่บา้นท่ีถูก วาดลวดลายต่างๆ ดว้ยสีสัน

สดๆหลากสีมากมาย ไม่วา่จะเป็นตามผนัง หรือก าแพง

ของ หมู่บา้น ซ่ึงในลวดลายน้ันมีทั้งเป็นตวัหนังสือ รูป

การ์ตูน หรือรูปอ่ืนๆท่ีฝีมือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคน

วาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่าน้ีเม่ือมองดูแลว้กบัมีความลงตวัใหค้วามสวยงาม โดย เร่ือง

เหล่าความเป็นมาว่ากนัว่า หมู่บา้นแห่งน้ีถูกสรา้งเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทหารผ่านศึก  หรือ

ผูล้ี้ภยัของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้นในตอนน้ันไม่ไดน่้าอยูใ่นสมยัปัจจุบัน ไดมี้การ ร้ือ

ถอน ซ่ึงในระหวา่งท่ีไดมี้การร้ือถอนน้ัน ไดมี้นายทหารเก่า ชื่อวา่ Huang Yung-fu ไดท้ าการ

วาดลวดลายต่างๆขึ้ นมา เม่ือสถานท่ีน้ีมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเ้คียงมาพบเจอไดมี้

การพดูกนัต่อไปเร่ือยๆ ท าใหส้ถานท่ีแหง่น้ีมีชื่อเสียง จนรฐับาลประกาศใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ 

ปัจจุบนัจึงหลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดงัของเมืองไทจง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน ... 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง 

บ่าย น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, 

ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) พาท่านแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 
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ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  

จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูได้

ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / 

ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ๊ปป้ิงกนัอยา่งเต็มท่ี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิง สินคา้

หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 

หรือจะเลือกชิมชาไขมุ่กท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั  

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินตงิ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัที่  FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรกั – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้น

สุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 – นัง่กระเชา้เหมาคง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปยงั ตั้นซุ่ย หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเมือง

ท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป เป็นศูนยก์ลางของ

การจดัส่งสินคา้ และเป็นเขตการคา้ส าคัญของไตห้วัน

ทางตอนเหนือ ...พาทุกท่านเยี่ยมชม สะพานแห่ง

ความรกั หรือ Tamsui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดบัน ้าทะเลตรงปาก

แม่น ้า ถือเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงสะพานแห่งความรกัน้ีมีลกัษณะเป็นสะพานโคง้สี

ขาวและเสาสูงท่ีโยงสายเคเบิลคลา้ยกับเรือใบท่ีก าลังกางใบ และมีการประดับไฟท่ีขอบ

สะพานทุกๆยามค า่คืนเพ่ือความสวยงามและสามารถเปล่ียนสีสลบักนัไปไดด้ว้ยซ่ึงจะยิ่งเพ่ิม

บรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้ นไปอีก แวะเท่ียวชม Fort San Domingo ป้อมปราการ

เก่าและเป็นบ้านกงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อน ต่อดว้ย Tamsui Church หรือโบสถ์
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ท่ีตั้นสุ่ย เป็นโบสถ์ท่ีน่าสนใจอีกแห่ง สรา้งดว้ยอิฐสีแดง จากน้ันน าทุกท่านไปยัง ถนน

โบราณตั้นสุ่ย หรือ Tamsui old street  เป็นตรอกเล็กๆ ตั้ งอยู่ใกล้แม่น ้ า  มีร ้านค้า 

รา้นอาหาร หรือของขายมากมาย 

จากน้ันพาทุกท่านไปยงั ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาติของอาหาร

ทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พรอ้มทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบ

สเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ่ี์ปุ่น กุง้ ปู หอยนางรม หรือป้ิงยา่ง บารบี์คิว และอีกมากมาย 

เที่ยง  อิสระม้ืออาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 

ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณข์องเมือง

ไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ ขนาดใหญ่หนัก

กวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  

น าท่าน นัง่กระเชา้เหมาคง หรือ Maokong Gondola เป็นกระเชา้ส าหรบันัง่ขึ้ นเขาเหมาคงซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป พบกบัความต่ืนเตน้ขณะนัง่กระเชา้ลอยฟ้า

เหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยู่สูงยิ่งกว่าดงป่าท่ีอยู่บนเขาเหมาคง

เสียอีก กระเชา้กอนโดลาลอยอยูบ่นความสูงเกือบ 300 เมตร  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 

พกัที่ FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – รา้นใบชาไตห้วัน – สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูซีฟู้ด และกุง้มงักร 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท า

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก น าทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วนั ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติ

ชาท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติหอม มีสรรพคุณชว่ยสลายไขมนั  

จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย 

โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติด

ตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, 

LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

20.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205  

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 

23.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
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**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

08 – 12 มีนาคม 2561 

BR202 14.30 – 19.10 

BR205 21.40 – 00.25+1 

20,900 20,900 20,900 5,500 13,900 

19 – 23 เมษายน 2561 

BR202 15.10 – 20.05 

BR205 20.45 – 23.30 

20,900 20,900 20,900 5,500 13,900 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 

BR202 15.10 – 20.05 

BR205 20.45 – 23.30 

19,900 19,900 19,900 5,500 12,900 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 

BR202 15.10 – 20.05 

BR205 20.45 – 23.30 

19,900 19,900 19,900 5,500 12,900 

09 – 13 มิถุนายน 2561 

BR202 15.10 – 20.05 

BR205 21.40 – 00.25+1 

19,900 19,900 19,900 5,500 12,900 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

 

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  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

 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  
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2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   



 
 
 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  TPE14 WONDERFUL 5D3N JUN18-BR-W12 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  
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แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ    จะตอ้ง

ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี    

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั     

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน     

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

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น    

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

ทุกกรณี    

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี   

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

 
 


