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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา – วดัพระถงัซัมจ ัง๋ -

เจยีอี้  

05.00 น. พร ้อมก ัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน  THAI 

AIRWAYS มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับัตรท่ีนั ่งบน

เคร่ืองบิน  

08.15 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบิน 

ท่ี TG634 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  
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12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสัมภาระแล้วน้ัน น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรบั

อากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว่้าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการ

ตั้งช่ือเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม้    

บ่าย น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ 

ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียังมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบ

แห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ี วดัพระถงัซัมจ ัง๋ ท่ีอันเชิญมาจาก

ชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือ

ใครได้มาเยื อนยังทะเลสาบสุริยัน – 

จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของ

กิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน 

– จนัทรา ถือไดว่้าไม่ว่าใครก็ตอ้งล้ิมลอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! 

บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจยีอี้  เพ่ือพกัผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ

อาลีซานในวนัรุ่งขึ้ น 

พกัท่ี SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัท่ีสอง รา้นชาไตห้วนั – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วนั ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติชาท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติหอม 

มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางรา้นน้ันปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดบัความสู งเป็น

พนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากท่ีคนไทย มาเท่ียวไตห้วนัแล้วนิยมซ้ือ

กลับไปเป็นของฝากชนิดหน่ึงเลยก็ว่าได ้จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน ภายในอุทยานฯ    

บ่าย น าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งน้ียัง

เต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไต้หวนั ซ่ึง

อุทยานแห่งน้ีน้ันตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ

ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดิน

เท่ียวธรรมชาติ ด่ืมด า่ไปกบัความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผัสกบัตน้สน

สูงชนั, ซากตน้ไม้โบราณแปลกตา และตน้ไม้นานาพนัธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยู่

มาก ...น าท่าน นัง่รถไฟโบราณ ชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลี

ซาน  

   

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา                 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนั้นให้ท่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในห้องพกั ซ่ึงการแช่

น ้าแร่เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน

โลหิตดีข้ึน 
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วนัท่ีสาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) – 

รา้น Cosmetic – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ ของไต้หวัน ทั้ง

การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)  ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้ งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแ ดง 

เคร่ืองประดับล ้ าค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพาย

สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

  จากน้ันน าท่านไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ

แลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดบั 5 

ของโลกในปัจจุบัน (อันดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 

เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์

ดังระดับโลกไว้มากมาย 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

ลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชั้น 86 ท่ีตั้งของรา้นอาหาร Ding Xian 101 ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัอาหาร

กลางวนัม้ือสุดพิเศษและรบัชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆกนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั พิเศษ!! รบัประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101  

 

   

 

 

บ่าย ...แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามัน / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั

ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือ
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ร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพ

ประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง

สัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้าย้ิมแย้ม และจะมีทหารยามยืน

เฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนท่ีชั้นล่างของ

อนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการ

จดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคือ พิธี

เปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรใ์น

กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ 

โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมากมายท่ีมี

ใหอ้ัพเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์อง

ทีน้ียังถือไดว่้ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายให้ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง 

พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ฮวัเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - รา้นหยก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮวัเหลียน (โดยนัง่รถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมือง

ฮัวเหลียน) คือมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็น

จุดเร่ิมตน้ของทางรถไฟสายฮัวเหลียน-Taitung มณฑลฮัวเหลียนมีช่ือเสียงมากในเร่ือ งการ

ท่องเท่ียว มีจุดท่องเท่ียวหลักๆไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ Yushan 

และในบริเวณรอบๆชายฝั่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะส าหรบัการปั่นจกัรยาน    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

บ่าย น าท่านสู่“ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติ

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)นอกจากจะเป็นอุทยานท่ี มีทัศนียภาพของหุบเขาและ

เทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้ว ยังมี วฒันธรรมประเพณี

ท่ีมี เอกลักษณ์เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวเช่นกัน 

เส้นทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร โกะถือเป็นเส้นทาง

ประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไป

ตลอดแนว จุด ชม วิวท่ีน่าประทับใจในอุทยานฯไดแ้ก่ถ้ํานก
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นางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคด เค้ียวผ่านหุบเขาและ หน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดย

ธรรมชาติซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง  ของเกาะไตห้วนั และแวะชมนํ้าตก ฉางชุน 

อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตวั

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ดา้นขา้งมีนํ้าตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอูและอีกท่ีคือ 

ปากถ้ํานกนางแอ่น ถ้ํานกนางแอ่นเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัด

เซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้ก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพแปลกตาดว้ยถ้ํา

น้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง  อุโมงค9์ โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บนถนนเหิงกวา้งกงลู่หรือทาง

หลวงสายยุทธศาสตร์ท่ีตัดผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากดา้น ตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกเดิม

เป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม  ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิว ทิวทัศน์เลียบริมหุบเขา

ใหนั้กท่องเท่ียวสามารถส ารวจ ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยาน

แห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียง เดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้าน

กลางหุบ เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม น าท่านชอปป้ิงท่ีตลาดขายหยก ณ 

รา้นหยก ช่ือดงัในไตห้วนั เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหน่ึงในของฝากจากไตห้วนั 

ค า่  บริการอาหารค า่ แบบกล่อง (ชุดเบนโตะ) 

พกัท่ี   CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park -              

         สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน 

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี ช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้ง

เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วน

เหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การ

เซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 

ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่ จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มท่ี MITSUI 

OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้ งหลาย โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือ

รองเท้า กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด 
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อาทิ Onitsuka, Converse, Puma, New Balance, Nike, Adidas, Skechers, Levis ฯลฯ สมควร

แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

20.10 น น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

23.05น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋  

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **   

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***  

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

09 – 13 พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,500 15,900 

19 -23 พฤษภาคม 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 27,900 27,900 27,900 7,500 16,900 

07 – 11 มิถุนายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

24 – 28 มิถุนายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900 

27 – 31 กรกฎาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900 

09 – 13 สิงหาคม 2561 29,900 29,900 29,900 7,500 16,900 

12 – 16 สิงหาคม 2561 27,900 27,900 27,900 7,500 16,900 

09 – 13 กนัยายน 2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 25,900 25,900 25,900 6,500 15,900 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์
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ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน เพ่ือโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไวใ้น

โปรแกรมทัวร ์ เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่ าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก  

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน ดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์  

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ รายการ

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
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2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบ ริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้าให้

ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้ งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ ถึงศุกร ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่ า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้อง 

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง  

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว 

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการ

บริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้     

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน     
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1.1 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด    

ได้แก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน   

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

ขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุก

กรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


