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พิเศษ !!! ชิมอาหารข้ึนช่ือของไตห้วนั  

(เสี่ยวหลงเปา/ภตัตาคาร 200ลา้น/พระกระโดดก าแพง/อาหารซีฟู๊ด) 

 นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน ้าแรแ่บบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

 นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป 

 เที่ยวถนนจิ่วเฟ่ิน ถนนคนเดินสไตรโ์บราณตามแบบฉบบัญี่ปุ่นโบราณ 

 ชมอุทยานเยห่ลิว ริมทะเลของไตห้วนั ชมเศียรราชินีท่ีข้ึนเสียง 

 ชมพิพิธภณัฑกู์ก้ง ท่ียิ่งใหญเ่ก็บสมบตัจินีโบราณกว่า6แสนช้ิน 

 ชมตกึ101 ที่สูงเป็นอนัดบัสามของโลก 
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 ลอ่งทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ที่ไดค้  าเล่าลือว่าสวยงามดัง่ภาพวาด 

 ชอ๊ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินตงิ / ฟ่งเจีย ไนทม์าเก็ต / ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

 บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องล าใหญ ่บินตรง 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

23.30น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู ๊ต มี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน-วดัจงไถซานซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่–       วดัพระถงัซมั

จัง๋-ไถจง–ฟ่งเจีย๋ ไนทม์าเก็ต – อาบน ้าแร่โรงแรม5ดาว 

03.10น เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 น าท่านเหิรฟ้าสู่ ไทเป  

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

08.05น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

ระหว่างทางน าท่าน เท่ียวชม วัดจงไถซาน ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณสรา้งกว่า

หมื่นลา้นบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสรา้งท่ี

แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบ

กลืนหมูบ่า้นหายไป แต่วดัจงไถถานน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มี

หอ้งเรียนกว่า  1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม น าท่านกราบ นมสัการส่ิงศักด์ิสิทธ์

ภายในวดั 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูไตห้วนั 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ี

นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความ

ยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก น าคณะนมสัการพระ

อฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซัมจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ 

สกัการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน  

2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 เดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางด้าน

การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

                 

ค า่   อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ย ไนทม์ารเ์ก็ต ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท่้านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัเลือกซ้ือกระเป๋า รองเทา้ท่ีแสนถูก รวมถึงสินคา้ BRAND ยี่หอ้

ต่างๆ 

  เขา้ที่พัก FRESH FIELD HOTEL HOT SPRING (www.freshfields.com.tw.com) ระดับ 5 ดาว หรือ

เทียบเท่า อิสระพกัผ่อนและเพลิดเพลินกบัน ้าแร่หรือน ้าพุรอ้นใกลก้บัใจกลางเมืองไตห้วนัลอ้มรอบ

ดว้ยภูเขาและบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ในตอนกลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟของ
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เมืองไถจง อาบน ้าแร่หรือน ้าพุรอ้น เพ่ือสุขภาพช่วยบรรเทาอาการปวดเสน้ประสาท,ปวดกลา้มเน้ือ

,ปวดขอ้,ปวดไหล่ ช่วยใหคุ้ณสามารถกูคื้นจากความเม่ือยลา้ต่อการมีสุขภาพท่ีดีขึ้ นผิวพรรณงาม 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไทจง-รา้นสรอ้ยสุขภาพ-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภณัฑ ์   กูก้ง – ซ่ือ

หลินไนทม์าเก็ต  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่าน

ไดเ้ลือกชอ๊ปป้ิงกนัอยา่งเต็มท่ี 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร

ประมาณ 3ลา้นคน 

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ีรา้นเหว่ยเก๋อ (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

แวะศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และ 

สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ 

ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน  

  เขา้ชม พิพิธภัณฑ์กูก้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมีประวัติ

ยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้าค่าทางประวติัศาสตรม์ีอยู่
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ท่ีน่ีจ านวนมากกว่า 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์องจีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึง

ชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไมว่า่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ 

เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  หรือ

การลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลกอญัมณี หอ้งแสดงหยกท่ีล ้าค่าโดยเฉพาะ“หยก

แกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตัก๊แตนเกาะอยู่” ท่ีไดร้ับการจัดอนัดับ ในความงดงามวิจิตรเป็น

อนัดบั 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น”  “งาชา้งแกะสลกั 17 ชั้น” ท่ีมีช่ือเสียง แมแ้ต่ตราลญัจกร ของ

จกัรพรรดิเฉียนหลงที่ยิง่ใหญ่” ก็อยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

            

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 200 ลา้น 

น าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงยา่น ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป และ

ยงัมีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และของกินพ้ืนเมืองมากมาย

ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ 

 

  เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน–อุทยานเยห่ลิว-ตกีไทเป101(ไม่รวมค่าข้ึนชั้น89)-ซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บา้น โบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหยหล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ

พ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 

ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ซีฟู๊ด 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชั้น 89 ถา้ใครตอ้งการขึ้ นชมวิวแจง้กบั

ไกดห์น้างานค่าขึ้ นประมาณ 500 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป 

ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดับโลกอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า

หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและน าท่านขึ้ นลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

                

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดก าแพง 

หลงัจากน้ันน าท่านอพัเดทแฟชัน่และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านได ้   ชอ้ปป้ิงยา่นซีเหมิ

นตงิหรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย 

อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

  เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

07.00น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  รหสัโปรแกรมทวัร ์  BEST JOURNEY 5D3N FEB17-XW-W12 

09.15น สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW181 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  

(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

12.30น  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

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

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

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559  17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

02 – 06 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

05 – 09 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

06 – 10 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

12 – 16 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

13 – 17 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

19 – 23 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

26 – 30 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 
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27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

03 – 07 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

04 – 08 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

10 – 14 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

11 – 15 ธนัวาคม 2559 19,777 19,777 19,777 5,000 12,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2559 19,777 19,777 19,777 5,000 12,900 

17 – 21 ธนัวาคม 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 11,900 

18 – 22 ธนัวาคม 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 11,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

24 – 28 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

25 – 29 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560 24,777 24,777 24,777 9,000 - 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560 24,777 24,777 24,777 9,000 - 

01 – 05 มกราคม 2560 21,777 21,777 21,777 7,000 - 

04 – 08 มกราคม 2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

07 – 11 มกราคม 2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

08 – 12 มกราคม 2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

11 – 15 มกราคม 2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

14 – 18 มกราคม 2560  17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

15 – 19 มกราคม 2560  16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

18 – 22 มกราคม 2560  18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2560  18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2560  17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2560  16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2560  18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2560  20,777 20,777 20,777 6,000 11,900 
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12 – 16 กุมภาพนัธ ์2560   20,777 20,777 20,777 6,000 11,900 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2560   18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2560   17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2560   16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

  25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 800 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบั

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม 

ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลกั 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่าย

ท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจาก

การท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 


