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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – ไทเป 

 

12.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR มี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

15.10 น. บนิลัดฟ้าสู่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR202 (มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  
 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีป่ระเทศไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจาก

ผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วม

ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของ

ประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

   

วนัทีส่อง วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั

แหง่ชาตกิูก้ง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแหง่นี้มอีายรุาวๆเกอืบ 300 ปี  สว่น

ใหญ่ผูค้นมักจะมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคัญเรือ่งความรัก เชือ่กันว่าใครทีไ่ม่ประสบความส าเร็จเรือ่ง

ความรัก ใหม้าขอพรทีวั่ดแหง่นี้ แลว้ความรักจะกลับมาดขี ึน้ 

จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจียงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 

แสนตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายใน

จะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครื่องใช ้รวมถงึ

ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  
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จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทั ้ง

หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม ่ไมว่่าจะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ปู หอย

นางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

 

  

 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่

จากนั้นเขา้ชม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาตกิูก้ง (Gu Gong Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บวตัถุและ

ผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวตัยิาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก ซึง่ของล า้คา่ทางประวตัศิาสตรม์อียูท่ ีน่ ีจ่ านวนมากกวา่ 620,000 ชิน้จากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้ง
หมุนเวียนออกมาจดัให้ชม (ซึ่งหนึง่ชุด 5,000 ชิน้) จะหมุนเวียนทุก 3 เดอืน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด

เครือ่งป้ันดนิเผา เครือ่งทองส ารดิตา่งๆ เหมาะมากกับทา่นทีช่อบโบราณวัตถุและงานศลิปะ ไม่วา่จะเป็นเครือ่งถม
ของจนีหรอื Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวงโลก อัญมณี หันมาสนใจมากขึน้ ซึง่
สามารถเรียกความสนใจ จากดไีซน์เนอร์ยุคใหม่ไดไ้ม่นอ้ยทเีดยีว อกีทัง้ยังมีหอ้งแสดงหยกที่ล ้าค่าโดยเฉพาะ

“หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวทีม่ตี ัก๊แตนเกาะอยู”่ ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับ ในความงดงามวจิติรเป็นอันดับ 1 
ของโลก “หยกหมูสามช ัน้” และ “งาชา้งแกะสลกั 17 ช ัน้” ที่มีชือ่เสยีง แมแ้ต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิ
เฉียนหลงทีย่ ิง่ใหญ่” ก็อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นี้  
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จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท้า่นสามารถเลอืก
ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่นี้

เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 
หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมื่อมาเยือน 
ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ที่ไตห้วันราคาถูกกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้่าเป็นตน้

ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
 
 

แนะน าของกนิอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ิยมใน

นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไก่ทกุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อไก่มขีนาดแผ่น
ใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
 

 
 
 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่าม กระเชา้เหมาคง – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 (รวมคา่บตัรขึน้ชมววิช ัน้ 89)  

ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่น น ัง่กระเชา้เหมาคง หรอื Maokong Gondola เป็นกระเชา้ส าหรับน่ังขึน้เขาเหมาคงซึง่เป็นอกีหนึ่งแหล่ง

ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงไทเป พบกับความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลา ทีพ่าคุณโลดแล่น

เหนือเมอืงไทเป สมัผัสววิทวิทัศน์ของเมอืงไทเปไดจ้ากบนกระเชา้ ทีล่อยอยูบ่นความสงูเกอืบ 300 เมตร  

 

 
 

จากน่ันน าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนม

พายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) และน าทา่นแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่

เป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ

เลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (3) 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (รวมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน 

ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบนั (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย จากนัน้น าทา่นขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก 1,010 

เมตร ตอ่นาท ีจากชัน้ที ่5 ของตกึไปถงึชัน้ที ่89 ดว้ยระยะเวลา 37 วนิาท ีสูจุ่ดชมววิทีจ่ะท าใหเ้ห็นกรงุไทเปไดท้ัง้ 

360 องศา พรอ้มทัง้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอัธยาศัย  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่ก

เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแต่อร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กันดอียา่งลงตัว  

 

 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลิว่ – MITSUI OUTLET PARK – สนามบนินานาชาตเิถาหยวน 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซื้อชาจากรา้นคา้ 

มากมาย  
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แนะน าของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วัน

จะชิน้ใหญ่กวา่และเนื้อหนบึกว่ามากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมคีวาม

หนบึไมเ่ทา่กันครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถ

สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

 

  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด (5) 
จากนั้นน าท่านเทีย่วชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วน

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลม ทะเล ท า

ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 
 

จากนัน้น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่น

สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, 

PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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20.45 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205 (มบีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  
23.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
 

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 
    ขาไป    BR202 (15.10 – 20.00) 

   ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
18,999 5,000 10,900 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 
     ขาไป   BR202 (15.10 – 20.00) 

   ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
18,999 5,000 10,900 

19 – 22 มถิุนายน 2562 
    ขาไป    BR202 (15.10 – 20.00) 

   ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
17,999 4,500 10,900 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 
    ขาไป    BR202 (15.10 – 20.00) 

   ขากลบั  BR205 (20.45 – 23.30) 
17,999 4,500 10,900 

  

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

 หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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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  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 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 
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 
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2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

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

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่มไิดเ้กดิจาก

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

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

8. 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    
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 
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