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พิเศษ !!! ชิมอาหารข้ึนช่ือของไตห้วนั 

(เสี่ยวหลงเปา/ภตัตาคาร 200ลา้น/พระกระโดดกาํแพง/อาหารซีฟู๊ด) 

 นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบนํ้าแรแ่บบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 

 นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป 

 เที่ยวถนนจิว่เฟ่ิน ถนนคนเดินสไตรโ์บราณตามแบบฉบบัญ่ีปุ่นโบราณ  

 ชมอุทยานเยห่ลิว ริมทะเลของไตห้วนั ชมเศียรราชินีท่ีข้ึนเสียง 

 ชมพิพิธภณัฑกู์ก้ง ที่ยิ่งใหญเ่ก็บสมบตัจินีโบราณกว่า6แสนช้ิน 

 ชมตกึ101 ที่สูงเป็นอนัดบัสามของโลก 

 ลอ่งทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ที่ไดค้าํเลา่ลือว่าสวยงามดัง่ภาพวาด 

 ชอ๊ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินตงิ / ฟ่งเจยี ไนทม์าเก็ต / ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

 บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลาํใหญ ่บินตรง 

จองทวัรไ์ตห้วนักบัเราลดราคาใหอี้กทา่นละ 600 บาท 

BBEESSTT  JJOOUURRNNEEYY  IINN  TTAAIIWWAANN  55DD33NN 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

23.30น นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  ชั้น 3แถว 6สายการบินนก

สกูต๊ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ี นัง่บน

เคร่ืองบิน 

 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน-วดัจงไถซานซ่ือ-ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัเหวินหวู่–วดั

พระถงัซมัจัง๋-ไถจง–ฟ่งเจีย๋ ไนทม์าเก็ต – อาบนํ้าแรโ่รงแรม5ดาว 

03.10น เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW182 นําท่านเหิรฟ้าสู่ไทเป 

(ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 

08.05น  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วนัหลงัจากผ่านขั้นตอน

ศุลกากรแลว้รบักระเป๋าสมัภาระ นําคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองหนานโถว  

มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม)้ 

ระหวา่งทางนําท่าน เท่ียวชม วดัจงไถซาน ซ่ึงถือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณ

สรา้งกวา่หม่ืนลา้นบาท  มีความสงู150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึก 101 

มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว 

พสุธาแยก และเกิดธรณีสบูกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถถานน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย 

สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มีหอ้งเรียนกวา่  1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ด้

ศึกษาพระธรรม นําท่านกราบ นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธภ์ายในวดั 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูไตห้วนั 

บ่าย นําท่านลงเรือสาํหรบัคณะ  ล่องทะเลสาบสุรยินั - จนัทรา  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุด

หน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย 

ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ี
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เล็กท่ีสุดในโลก นําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋  ท่ีอนัเชิญมา

จากชมพทูวีป นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดัเหวินหวู่ สกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญา

และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมี

มลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 เดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

 

คํา่  อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  

นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท่้านเลือกสรร ซ่ึงถือได้

วา่เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัเลือกซ้ือกระเป๋า รองเทา้ท่ีแสนถูก รวมถึงสินคา้ 

BRAND ยีห่อ้ต่างๆ 

  เขา้ที่พกั FRESH FIELD HOTEL HOT SPRING (www.freshfields.com.tw.com) ระดบั 5 

ดาว หรอืเทียบเท่า  อิสระพกัผ่อนและเพลิดเพลินกบัน้ําแร่หรือน้ําพุรอ้นใกลก้บัใจกลาง

เมืองไตห้วนัลอ้มรอบดว้ยภเูขาและบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ในตอนกลาง

คืนสามารถมองเห็นแสงไฟของเมืองไถจง อาบน้ําแร่หรือน้ําพุรอ้น เพ่ือสุขภาพ ชว่ยบรรเทา

อาการปวดเสน้ประสาท,ปวดกลา้มเน้ือ,ปวดขอ้,ปวดไหล่ ชว่ยใหคุ้ณสามารถกูคื้นจากความ

เม่ือยลา้ต่อการมีสุขภาพท่ีดีขึ้ นผิวพรรณงาม 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ไทจง-รา้นสรอ้ยสุขภาพ-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-พิพิธภณัฑกู์้

กง – ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

แวะรา้น COSMETICท่ีมีเคร่ืองสาํอางรวมถึงพวกยา / น้ํามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั

ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ๊ปป้ิงกนัอยา่งเต็มท่ี 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน 

น าท่านเลือกซ้ือของฝากขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ รา้นเหว่ยเกอ๋  (ขนม

พายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เหด็ทอด เป็นต้น)  

แวะศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ย

ขอ้มือ และ สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชม

หยกไตห้วนั และ ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัลํ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เสีย่วหลงเปา 

บ่าย จากน้ันนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตรส์าํคญัท่ีหาดไูด้

ยากภายในอนุสรณส์ถาน 

  เขา้ชมพิพิธภณัฑกู์ก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ  ท่ีมี

ประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของลํ้าค่าทาง

ประวติัศาสตรมี์อยูท่ี่น่ีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศข์องจีน จนตอ้ง

หมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่จะเป็น

ภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองสาํริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและ

งานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ี

เป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลกอญัมณี หอ้งแสดงหยกท่ีลํ้าค่าโดยเฉพาะ “หยกแกะสลกัเป็นรูป

ผกักาดขาวท่ีมีตัก๊แตนเกาะอยู่ ” ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั ในความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 

ของโลก“หยกหมูสามชั้น”“งาชา้งแกะสลกั 17 ชั้น” ท่ีมีชื่อเสียง แมแ้ต่ตราลญัจกร ของ

จกัรพรรดิเฉียนหลงที่ยิง่ใหญ่” ก็อยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์หง่น้ี 
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 200 ลา้น 

นําท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงยา่น ซ่ือหลินไนทม์าเก็ตตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง

ไทเป และยงัมีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และ

ของกินพ้ืนเมืองมากมายท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ 

  เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน–อุทยานเยห่ลิว-ตกีไทเป101(ไม่รวมค่าข้ึนชั้น89)-ซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ หมู่บา้น โบราณจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบนั

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศ

แบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิม

และซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิเหยหลิ่วอุทยานแหง่น้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั 

มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทาํใหเ้กิด

โขดหินงอกเป็นรปูร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรปูพระเศียรราชินี ซ่ึง

มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ซีฟู๊ด  
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บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชั้น 89 ถา้ใครตอ้งการขึ้ น

ชมวิวแจง้กบัไกดห์นา้งานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร เป็น

สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมี

ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทาํหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและ

นําท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพระกระโดดกาํแพง  

หลงัจากน้ันนําท่านอพัเดทแฟชัน่และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านได ้ ชอ้ปป้ิง

ยา่นซีเหมินตงิหรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่

เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

  เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม)้  

07.00น. นาํท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน  

09.15น สายการบินนกสกูต๊  เท่ียวบินท่ีXW181นําท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ 

(ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

12.30น เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12

ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559  16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

02 – 06 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

05 – 09 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

06 – 10 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

12 – 16 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

13 – 17 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

19 – 23 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

26 – 30 พฤศจกิายน 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2559 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

03 – 07 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

04 – 08 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

10 – 14 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 13,900 

11 – 15 ธนัวาคม 2559 19,777 19,777 19,777 5,000 12,900 
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14 – 18 ธนัวาคม 2559 19,777 19,777 19,777 5,000 12,900 

17 – 21 ธนัวาคม 2559 18,777 18,777 18,777 5,000 11,900 

18 – 22 ธนัวาคม 2559 17,777 17,777 17,777 5,000 11,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

24 – 28 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

25 – 29 ธนัวาคม 2559 20,777 20,777 20,777 6,000 - 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560 24,777 24,777 24,777 9,000 - 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560 24,777 24,777 24,777 9,000 - 

01 – 05 มกราคม 2560 21,777 21,777 21,777 7,000 - 

04 – 08 มกราคม 2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

07 – 11 มกราคม 2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

08 – 12 มกราคม 2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

11 – 15 มกราคม 2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

14 – 18 มกราคม 2560  17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

15 – 19 มกราคม 2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

18 – 22 มกราคม 2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2560  18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2560 20,777 20,777 20,777 6,000 11,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2560 20,777 20,777 20,777 6,000 11,900 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2560   16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2560 18,777 18,777 18,777 5,000 10,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560 17,777 17,777 17,777 5,000 10,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2560 16,777 16,777 16,777 5,000 10,900 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 800NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนี เพื่อโปรโมทสนิคา้

พ้ืนเมือง  ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสแีดง  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจาํนวนเงิน 5200 NT /ท่าน 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการ

ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 


