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วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูมิ ) – สนามบนินานาชาตเิถาหยวน– ไทไป 

 

11.30น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประต ู8 สายการบนิ  EVA AIRมี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที่น่ังบนเครือ่งบนิ 
14.30น. บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ สายการบนิ  EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR202(มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  
 ** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวนประเทศไตห้วนั (เวลาทีป่ระเทศไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจาก

ผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป  (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วม

ทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของ

ประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANGหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่อง วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค– ตลาดปลาไทเป –COSMETIC SHOP – พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั

แหง่ชาตกิูก้ง– ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (1) 

 นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วนัวดัแหง่นีม้อีายรุาวๆเกอืบ  300 ปีสว่น

ใหญผู่ค้นมักจะมาขอพรเรือ่งการงานการเรยีนทีส่าํคญัเรือ่งความรักเชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความสาํเร็จเรือ่งความ

รักใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นีแ้ลว้ความรักจะกลบัมาดขีึน้ 

จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ

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

แสนตารางเมตร  

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถานโดยภายใน

จะมรีูปปัน้ทําจากทองสมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 

จากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเปใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมายทัง้

หลากหลายพรอ้มทัง้ความสดใหมไ่มว่า่จะเป็นปอูลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอรอ์าหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ นกุง้ปหูอยนางรม

หรอืป้ิงยา่งบารบ์คีวิและอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
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บา่ย หลงัจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ทีม่เีครือ่งสาํอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้

ชือ่ของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที่ 

จากนัน้เขา้ชมพพิธิภณัฑ์พระราชวงัแหง่ชาติ กูก้ง (Gu Gong Museum)เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บวตัถแุละ

ผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ ทีม่ปีระวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก ซึง่ของลํา้คา่ทางประวตัศิาสตรม์อียูท่ ีน่ ีจํ่านวนมากกวา่ 620,000 ชิน้จากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้ง
หมุนเวยีนออกมาจดัใหช้ม (ซึง่หนึง่ชุด 5,000 ชิน้) จะหมุนเวยีนทกุ 3 เดอืน  ไมว่า่จะเป็นภาพวาด

เครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งทองสาํรดิตา่งๆ เหมาะมากกบัทา่นทีช่อบโบราณวตัถแุละงานศลิปะ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งถม
ของจนีหรอื Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทีเ่ป็นเทคนคิทีแ่วดวงโลกอญัมณีหันมาสนใจมากขึน้ซึง่

สามารถเรยีกความสนใจจากดไีซนเ์นอรย์คุใหมไ่ดไ้มน่อ้ยทเีดยีวอกีทัง้ยังมีหอ้งแสดงหยกทีล่ํ้าคา่โดยเฉพาะ “หยก

แกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวทีม่ตี ัก๊แตนเกาะอยู”่ ทีไ่ดรั้บการจัดอนัดบั ในความงดงามวจิติรเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก “หยกหมูสามช ัน้” และ “งาชา้งแกะสลกั 17 ชัน้”ทีม่ชี ือ่เสยีง แมแ้ตต่ราลญัจกร ของจักรพรรดเิฉยีนหลงที่

ยิง่ใหญ”่ ก็อยูท่ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นี ้

 
 

จากนัน้นํา ทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  (Shilin Night 
Market)เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกี

ดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ 

เครือ่งสําอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่นีเ้ดนิทางสะดวก 
อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้

ใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีท่กุทา่นไมค่วร
พลาดยังทีแ่หง่นีเ้มือ่มาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วนัราคาถกูกวา่ที่

ขายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้า่เป็นตน้กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้

นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

แนะนําของกนิอร่อยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดงัทีเ่ป็นทีน่ยิมใน

นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วนั ทีร่า้นนีไ้กท่กุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตวัเนือ้ไกม่ขีนาดแผน่ใหญแ่ละนุ่มมาก สว่นตวั
แป้งกรอบอร่อยไมห่นาจนเกนิไป  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANGหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม กระเชา้เหมาคง –รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 (รวมคา่บตัรขึน้ชมววิช ัน้ 89)ช้

อปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (2) 

นําทา่นน ัง่กระเชา้เหมาคง หรอืMaokong Gondola เป็นกระเชา้สาํหรับน่ังขึน้เขาเหมาคงซึง่เป็นอกีหนึง่แหลง่

ทอ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืงไทเปพบกบัความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคงกอนโดลาทีพ่าคณุโลดแลน่

เหนอืเมอืงไทเปสมัผัสววิทวิทศันข์องเมอืงไทเปไดจ้ากบนกระเชา้ทีล่อยอยูบ่นความสงูเกอืบ 300 เมตร 
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จากน่ันนําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด  (Pineapple Cake Shop)ขนมยอดนยิมของไตห้วนั (ขนม

พายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) และนําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ( Germanium Shop)ที่

เป็นเครือ่งประดบัเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ

เลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครือ่งประดบัลํ้าคา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ 

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

จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (รวมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั 

ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย จากนัน้นําทา่นขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก1,010 

เมตรตอ่นาทจีากชัน้ที่5 ของตกึไปถงึชัน้ที8่9 ดว้ยระยะเวลา37 วนิาทสีูจ่ดุชมววิทีจ่ะทําใหเ้ห็นกรุงไทเปไดท้ัง้360 

องศาพรอ้มทัง้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นี้

เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่

ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่

จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีียั้งถอืไดว้า่มรีาคาที่

ถกูเหมาะสาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วนั ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแตอ่ร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่บัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANGหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลิว่ – MITSUI OUTLET PARK– สนามบนินานาชาตเิถาหยวน

กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม )ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  (Jiufen Old Street)ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนั

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ 

มากมาย 

 

 

แนะนําของอร่อย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนับวัลอยของไตห้วนั

จะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มากครับแตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวาม

หนบึไมเ่ทา่กนัครับสว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถั่วเขยีวหอมๆหวานๆสามารถ

สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนู
ซฟีู้ ด (5) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่  ( Yue Liu 

National Park)อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ

ไตห้วนั มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิ

งอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่

โลก 

 
 

จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่น

สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ ONUTSUKAO, CONVERSE, 

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

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
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21.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงเทพฯโดยสายการบนิสายการบนิ  EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  
00.05+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ 

 

  หรอื 
 

22.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงเทพฯโดยสายการบนิสายการบนิ  EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR061(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

01.25+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ 

 
** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ  

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญแ่ละเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

13 - 16 มนีาคม 2562 
ขาไป   BR202 (14.40 – 19.15) 

ขากลบั  BR061 (22.30 – 01.25+1) 17,999 4,500 10,900 

23 – 26 มนีาคม 2562 
ขาไป   BR202 (14.40 – 19.15) 

ขากลบั  BR061 (22.30 – 01.25+1) 
17,999 4,500 10,900 

18 – 21 เมษายน 2562 
ขาไป    BR202 (14.40 – 19.15) 

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

27 – 30 เมษายน 2562 
ขาไป   BR202 (14.40 – 19.15) 

ขากลบั  BR061 (22.30 – 01.25+1) 
17,999 4,500 10,900 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 
ขาไป    BR202 (14.40 – 19.15) 

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

16 – 19 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   BR202 (14.40 – 19.15) 

ขากลบั  BR061 (22.30 – 01.25+1) 
18,999 5,000 10,900 

22 – 25 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   BR202 (14.40 – 19.15) 

ขากลบั  BR061 (22.30 – 01.25+1) 
17,999 4,500 10,900 

01 – 04 มถินุายน 2562 
ขาไป    BR202 (14.40 – 19.15) 

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

19 – 22 มถินุายน 2562 
ขาไป    BR202 (14.40 – 19.15) 

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

29 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 
ขาไป    BR202 (14.40 – 19.15) 

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 ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

 



  -7-   

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1 ,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น



  -8-   

 
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดงันัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้   

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

2.1 แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี่
สาํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 

2.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี

3. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
**************************************** 

 
 

 

 
 


