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วนัทีห่น ึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอี ้

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้  4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ  THAI AIRWAYS มี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ 

ที ่TG632 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศลุกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น

มณฑลที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้(1)    

บา่ย น าทา่นลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณท่าน

ละ 50 NTD  
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แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าไข่ตม้ใบชาสตูร

อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ย

สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขั ้นตอนที่พิถีพถัินในทุกขั ้นตอน 

ตัง้แต่การตม้ไข่ทีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจอื ท าใหเ้มือ่กัดไปค าแรกจะไดก้นิหอมของสมนุไพรพรอ้ม

กับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 

รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น

เกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูน ึง่มากหมาย

หลากหลายแบบ 

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผ่อน พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวันรุง่ข ึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่

อันสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย

ละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิม

ซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดทอ่งเทีย่วส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 
และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานทีม่สีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันใหท้า่นเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

  จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนีรถบัส 

 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ฟารม์แกะชงิจ ิง้ - CINGJING SKYWALK (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจ ิง้) – รา้นกาแฟ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจ ิง้ หรอื Cingjing Fram ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนไตห้วัน” 

ตัง้อยู่ในเขต หมูบ่า้น Datong Village แหง่เมอืงหนานโถว  (Nantou) บนภูเขาสงู มอีณุหภมูอิากาศทีเ่ย็น สบาย

ตลอดปี พรอ้มทัง้ววิทวิทัศน์ที ่เมือ่ปี  ค.ศ.1961 มีนายทหารทีไ่ปรบจากสงคราม คอมมวินิสต ์ในแถบชายแดน

ไทย-พมา่-ยนูนาน กลับคนืสูไ่ตห้วัน ไดเ้ริม่ท าการพลกิฟ้ืนผนื ดนิตรงนี้ใหเ้ป็นฟารม์แกะชงิจิง้ทีส่วยงามในปัจจุบัน 

(ในช่วงเดอืนกลางกุมภาพนัธ-์มนีาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟารม์แกะชงิจ ิง้จะผลดิอกเบ่งบาน

พรอ้มกนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ดว้ย)  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

จากนั้นน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน ้ าทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละทัศนียภาพที่

สวยงาม หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นกาแฟ ใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลองกาแฟของไตห้วันแท ้ๆ และยังเป็นกาแฟทีข่ ึน้ชือ่

อกีดว้ย อกีทัง้ภายในรา้นยังมชีานม หรอืผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากกาแฟอกีมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัที ่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ช ัน้86) – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซี

เหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศนูย ์

สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใิน
การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั ้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม

ของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่่าจะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผือก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็ก
หรอืผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์

ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  
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  น าท่านขึน้ลฟิท์ความเร็วสูง สู่ชัน้ 86 ที่ตัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้ิม่อร่อยกับอาหาร

กลางวันมือ้สดุพเิศษและรับชมววิเมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกัน 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101  

บา่ย จากนั้นน าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม

ชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตร์ส าคัญที่หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง

สัมฤทธิป์ระธานาธบิดีเจียงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นาย

ตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม 

ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดี

เจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่ง

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

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน

กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่ันสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบ
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รนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้

อปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ  – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย

ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่ห่งนี้แลว้ไม่ควรพลาดอันไดแ้ก่ 

บัวลอยเผอืก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถ่ัวตัด และทีแ่หง่นี้ยังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนน

โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนี้ทกุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคาร

ไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรปูทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นิเมชนัเรือ่งดัง

จาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

 
จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะ

พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูร่าง ลักษณะ

ตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟู้ีด  

แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านได ้

เลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที ่จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ทัง้หลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
20.10 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
****************************************  

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

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

03 – 07 เมษายน 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

20 – 24 เมษายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

24 – 28 เมษายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

05 – 09 มถิุนายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

12 – 16 มถิุนายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

26 – 30 มถิุนายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
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จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจากสายการ

บนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 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% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการ

ใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
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2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี
วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่มไิดเ้กดิจาก

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

8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
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2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


