
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ทางเขา้ประต ู7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้น

แอร ์ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับบัตรทนัีงบน
เครอืงบนิ 

วนัทสีอง สนามบนิเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่ง
เจยี ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น.  เหริฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิที SL398 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 
(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดินทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สมัภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑล
ทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และนําผลไม ้
 นําทกุทา่นลงเรอืสําหรับคณะเพอื ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดัง และเป็น

ทนียิมในหมูนั่กทอ่งเทยีว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีมจีดุท่องเทยีวทสํีาคัญมากมาย 
และทะเลสาบแหง่นียังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนันนําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุใน
โลก ณ ทะเลสาบแหง่นี อกีทังนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจังท ีวดัพระถงัซมัจงั ทอัีนเชญิมาจากชมพู
ทวปี รวมถงึของกนิทพีลาดไม่ไดเ้มอืใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา นันคอื ไข่ตม้ใบชา ซงึถอืเป็นของ
กนิ หรอืของทานเล่นทเีป็นทนีิยมในหมู่นักท่องเทยีวทมีาเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ถอืไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้ง
ลมิลอง 



 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถนิ 
บา่ย จากนันนําทกุทา่นสักการะบชูาสงิศักดสิทิธ ิณ วดัเหวนิหวู ่เพอืสักการะศาสดาขงจอืเทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวน

อ ูและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทตีังอยูด่า้นหนา้ของวัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน  

 
จากนันนําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไถจง เมืองทีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองทเีป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา แวะรา้น COFFEE SHOP นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ 
ไปกับ ฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต ตังอยู่ทีเมืองไถจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจีย โดยตลาดแหง่นีถือไดว้่าเป็น
ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทีสดุในไตห้วัน มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปปิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสอืผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์อกีทังอาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทดีงึดดูนัด
ทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิ ลมิรสของความอรอ่ย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนันมสีนิคา้แบรนดท์มัีกจะลด
ราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วัน 

คํา  อสิระอาหารคํา ณ ตลาดฟ่งเจยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัท ี  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่
ขนึตกึชนั 89) - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม) ทเีป็นเครอืงประดับเพือสขุภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใิน
การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครอืงประดับลําค่าของชาวไตห้วันตังแต่โบราณ ...นําท่านเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม
ของไตห้วันที รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชอืดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มีรสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทังยังมพีายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเล่นไม่วา่เด็ก
หรอืผูใ้หญก่น็ยิมซอือยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนันนําทกุทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรส์ําคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในจะมรีปูปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมทีหาร



 

ยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของทา่น
อยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติ
ของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทังทังยังมีการจัดโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึงพเิศษ
หากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นีคอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง ตังแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ต ์บารบ์คีวิมองโกเลยี ชาบไูตห้วนั 

และเมนูเสยีวหลงเปา  
จากนันนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีมีความสูงเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซงึมีความสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที
รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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 (ไมร่วมคา่ขนึตกึ ชมววิชนั 
89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์จีะขนึชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท ีโดยคา่ตวัขนึตกึไทเป 101 ชนั 
89 ราคา 600 NTD)  

 
 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตังอยู่ในเมืองไทเป ทีแห่งนีเปรยีบเสมือน สยามแสควรใ์น

กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชันททัีนสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน 
เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรอืยๆ ไม่วา่จะเป็นของทมีแีบ
รนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนีียังถือไดว้า่มรีาคาทถีูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้
อปปิงกันอยา่งจใุจ 

คํา  อสิระอาหารคาํ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัท ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

วนัทสี ี ถนนโบราณจวิเฟิน – หมู่บา้นโบราณฉอืเฟิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC 
SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจวิเฟิน ทีตังอยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จวิเฟิน ปัจจุบันเป็นสถานที
ทอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดังเดมิของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมืองจวิเฟินทหีากใครมาเยอืนทแีหง่นีแลว้ไม่ควรพลาดอันไดแ้ก ่
บัวลอยเผอืก ลกูชนิปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถัวตัด และทีแหง่นียังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ดีา้นบนถนน
โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขันบันได เพราะแบบนีจงึทําใหโ้ซนนีทกุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงนําชาทเีป็นอาคาร
ไมต้งัเรยีงรายลดหลันกันไปเหมอืนดังในรปูทสีวยงาม ซงึกลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชันเรอืงดัง
จาก เรอืง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทรีูก้ันในชอืเสน้ทาง
รถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนีมชีอืเสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรร์ักโรแมนตกิเรอืง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE 
เนืองจากสถานทแีห่งนีเป็นหนึงในฉากทปีรากฏในภาพยนตรเ์รอืงนี จงึทําใหท้นีไีดช้อืวา่เป็นหนงึในเสน้ทางรถไฟ
สายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึงสถานททีอียู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมู่บา้นโบราณฉอืเฟิน 
เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตังอยูใ่นพืนทขีองเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทมีทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น ถอืวา่เป็นหมู่บา้นทมีี
เอกลักษณเ์ฉพาะตัว อกีทังทแีหง่นยีังขนึชอืในเรอืงของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ทแีหง่มจีะ
มกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันท ี15 ของเดอืน 1 จากนันพาทกุ
ทา่นรว่ม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทังเขยีนคําอธษิฐานของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 
ทา่น) นอกจากนีทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถนิ หรอืขนมชอืดังไอศครมีถัวตัด 
และรา้นขายของทรีะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

 
เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
บา่ย แวะรา้น COSMETIC ทมีเีครอืงสําอางคร์วมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืก   

ชอ้ปกันอย่างเต็มที จากนันนําทุกท่านชอ้ปปิงแบบจัดเต็มท ีMITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ทังหลาย โดยทีทุกท่านสามารถซือรองเทา้ กระเป๋า หรืออืนๆอีกมากมาย ทเีป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

คํา  อสิระอาหารคาํ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัท ี  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากนนัใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแร่เชอืว่าถา้
ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทหีา้  สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นําผลไม)้                                                         
10.45 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิที SL399 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครอืง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ชวัโมงโดยประมาณ)  
13.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั 

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

05 – 09 เมษายน 2562 17,999 17,999 5,500 9,999 
10 – 14 เมษายน 2562 18,999 18,999 5,500 9,999 
11 – 15 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 
13 – 17 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,999 17,999 4,500 7,999 
30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 
08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 
16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
06 – 10 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 
20 – 24 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั 
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ  
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 12,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวไม่ชําระเงนิ หรอืชําระ

เงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทียวสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์นๆ 



 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีว(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีว (ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีด ้

จา่ยจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทียวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทีนังตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมี
วัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบ
เหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีว มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน      

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน     



 

1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกับการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังนี   
2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี

สํารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   
2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
**************************************** 


