
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัพระถงัซัมจัง๋ -

เจียอ้ี 

04.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 

AIRWAYS มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบน

เคร่ืองบิน  

07.25 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

TG634 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลงัจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้   

บ่าย น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วัน โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย 

และทะเลสาบแห่งน้ียังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 

จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็ก

ท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการ

พระอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ท่ี วดัพระถงัซัมจัง๋ ท่ีอนัเชิญมา

จากชมพทูวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นั่น

คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว่้าไม่ว่าใครก็ตอ้งล้ิมลอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่  เมืองเจียอ้ี เพ่ือพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยาน

แห่งชาติอาลีซานในวนัรุ่งข้ึน 

พกัที่  SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 

วนัที่สอง เจี่ยอ้ี – รา้นชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียง

สลบักับภเูขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีข้ึนช่ือ

ท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลกูบนเขาอาลีซานในระดบั

ความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

 

 

 

 

 

(ช่วงประมาณเดือนกมุภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากรุะ

ก าลังเบ่งบาน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมี

สวยงาม มีความสมบรูณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ใหท่้านเดินชม

ด่ืมด า่กับธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับต้นสน

สงูชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วง

ฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพขูองดอกซากุระท่ีจะบานสะพรัง่พร้อม

กับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส และน

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน   

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

จากน้ันใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในหอ้งพกั ซ่ึงการ

แช่น ้ าแร่เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 



 

วนัที่สาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)  

                  COSMETIC SHOP – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ยา่นซีเหมินติง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เคร่ืองประดับล ้าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพาย

สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้)  

  จากน้ันน าท่านไปยัง ตึกไทเป101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับ

แลนด์มาร์คของประเทศไตห้วัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดบั 

5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 

508 เมตร ซ่ึงด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวม

ร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย 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 ต้น  จากน้ันน าท่านขึ้ น

ลิฟทค์วามเร็วสูง สู่ชั้น 86 ที่ตั้งของรา้นอาหาร Ding Xian 101 ใหท่้านไดอ้ิ่มอร่อยกับ

อาหารกลางวนัมื้ อสุดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสงูไปพรอ้มๆกัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั พิเศษ!! รบัประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101  

  

 

 

 

 



 

บ่าย    แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางค ์รวมถึงพวกยา / น ้ ามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั

ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มท่ี จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้ง

ข้ึนเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จ

ในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและ

รูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจาก

ทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ มแยม้ และจะมีทหาร

ยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมือง

การปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่าง

ของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยัง

มีการจัดโชว์ส่ิงของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ี

คือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน 

สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมี

ของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผ้า รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ หรือของ     

ก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์ หรือไม่มีแบรนด ์อีก

ทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว่้ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช้อป

ป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เสี่ยวหลงเปา 

พกัที่  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเยห่ลิว – MITSUI OUTLET PARK                              

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิว

เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ 

รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท า

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET 



 

PARK สวรรค์ของนักชอ้ปทั้งหลาย โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีก

มากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 

BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  

สนามบินเถาหยวน  

20.10 น น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 (มีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

23.05น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า

12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

04 – 07 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

06 – 09 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

12 – 15 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

13 – 16 มกราคม 2560 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 
22,900 22,900 22,900 5,500 

18 – 21 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

20 – 23 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

25 – 28 มกราคม 2560 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

27 – 30 มกราคม 2561 
ขาไป   TG634 07.25 – 11.55 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 
22,900 22,900 22,900 5,500 

02 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

03 – 06 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 

04 – 07 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 22,900 22,900 22,900 5,500 



 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 23,900 23,900 23,900 5,500 

23 – 26 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 
23,900 23,900 23,900 5,500 

24 – 27 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 23,900 23,900 23,900 5,500 

03 – 06 มีนาคม 2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 23,900 23,900 23,900 5,500 

22 – 25 มีนาคม 2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 
ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 23,900 23,900 23,900 5,500 

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 
ขาไป   TG632 08.15 – 12.45 

ขากลบั TG635 20.10 – 23.05 
23,900 23,900 23,900 5,500 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 800 NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน

เป็นจ านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   



 

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขับรถ หวัหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับ

เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไข

การคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 



 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้    



 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   

ได้แก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


