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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอี ้

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประต ู 3 สายการบนิ  THAI AIRWAYSมี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทีย่วบนิ 
ทีT่G632บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  
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12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน  ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถวโดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วนัและไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่

ไตห้วนั) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และนํา้ผลไม(้1) 

บา่ย นํา ทา่นลงเรอืสาํหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake)เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสาํคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอฐัขิองพระถัง

ซมัจ๋ังทีว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี 

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น

ละ 50NTD 

 

 
 

แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูร

อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ย

สตูรเฉพาะตวัของอามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถิันในทกุขัน้ตอน 

ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกบัสมนุไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจอื ทําใหเ้มือ่กดัไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมนุไพรพรอ้ม

กบัรสเค็มนดิหน่อยของตวัซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอร่อยสดุ 

รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น

เกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูนึง่มากหมาย

หลากหลายแบบ 

หลงัจากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอีเ้พือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุ่งขึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดนิทางสูอุ่ทยานฯ อาลซีาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลบักบัภเูขานอ้ยใหญ่

อนัสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย

ละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดบัน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิม

ซือ้กลบัเป็นของฝากจากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน  

  หลงัอาหารกลางวนันําทา่นชมจดุทอ่งเทีย่วสาํคญัตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 
และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยานทีม่สีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก 
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และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนัใหท้า่นเดนิชมดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ

ไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 
  จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลบัลงสูส่ถานนรีถบสั 

 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 

เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่ SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชนํ่า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้  

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ ฟารม์แกะชงิจ ิง้ หรอื CingjingFramทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนไตห้วนั ”

ตัง้อยูใ่นเขตหมูบ่า้น Datong Village แหง่เมอืงหนานโถว (Nantou) บนภเูขาสงู มอีณุหภมูิอากาศทีเ่ย็นสบาย

ตลอดปี พรอ้มทัง้ววิทวิทศันท์ี ่เมือ่ปี ค.ศ.1961 มนีายทหารทีไ่ปรบจากสงครามคอมมวินสิต ์ในแถบชายแดนไทย-

พมา่-ยนูนาน กลบัคนืสูไ่ตห้วนั  ได เ้ริม่ ทําการ พลกิฟ้ืนผนืดนิตรงนีใ้หเ้ป็นฟารม์ แกะชงิจิง้ทีส่วยงามในปัจจบุนั 

(ในชว่งเดอืนกลางกมุภาพนัธ-์มนีาคม ของทกุปี ดอกซากรุะของฟารม์แกะชงิจ ิง้จะ ผลดิอกเบง่บาน

พรอ้มกนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ดว้ย) 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิง้)  ทีม่คีวามสงู ประมาณ 1 ,700 เมตรจาก

ระดบัน้ําทะเล  ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละทศันยีภาพที่

สวยงาม หลงัจากนัน้นําทา่นแวะรา้นกาแฟใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลองกาแฟของไตห้วนัแท ้ๆ และยังเป็นกาแฟทีข่ ึน้ชือ่อกี

ดว้ย อกีทัง้ภายในรา้นยังมชีานม หรอืผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากกาแฟอกีมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัที ่ TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 (ชัน้86)– อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซี

เหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นํา ทา่นเดนิทางสู ่กรุงไทเปเมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคนพาทา่นแวะชมศนูย ์

สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใิน
การป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง 

เครือ่งประดบัลํ้าคา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรดขนมยอดนยิมของ



- 4 - 
 

ไตห้วนัที ่รา้นเหวย่เกอ๋ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ 

มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น้ําผึง้ ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอื
ผูใ้หญก็่นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของ

ประเทศไตห้วนั ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่

ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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  

 
  นําทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสงู สูช่ัน้ 86 ทีต่ัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN101 ใหท้า่นไดอ้ิม่อร่อยกบัอาหารกลางวนั

มือ้สดุพเิศษและรับชมววิเมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ !! รบัประทานอาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101  

บา่ย จากนัน้นําทกุทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็คทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลา

ในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   ทา่นสามารถชม

ชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายในจะมรีูปปัน้ทําจากทอง

สมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นาย

ตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม 

ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี

เจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่

นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น

กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่นัสมัยของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ 
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เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบ

รนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีียั้งถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะสาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้

อปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ –COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนัเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย

ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่หง่นีแ้ลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่

บวัลอยเผอืก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถั่วตดั และทีแ่หง่นียั้งมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนน

โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บนัได เพราะแบบนีจ้งึทําใหโ้ซนนีท้กุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน้ําชาทีเ่ป็นอาคาร

ไมต้ัง้เรยีงรายลดหลัน่กนัไปเหมอืนดงัในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดงั

จากเรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI 

 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะ

พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะ

ตา่งๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  

แวะรา้น COSMETIC SHOPทีม่เีครือ่งสาํอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วนัใหท้กุทา่นได ้
เลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
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ทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่นสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ

ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.10 น. นําทา่นเหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAYSเทีย่วบนิทีT่G635 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)    
23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

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 มถินุายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

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

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

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 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 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการ

บนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่นการเดนิทาง 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)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1 ,500 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. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นสาํคญั 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดงันัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

9. 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 

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

 


