
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00น นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  ชั้น 4 แถว R ประต ู 8 สายการ

บิน EVA AIR มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ี นัง่

บนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีสอง สนามบิน นานาชาติ เถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา     

วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินหวู่ - เจยีอ้ี 

02.15น เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน สายการบิน  EVA AIR เท่ียวบิน

ท่ี BR206 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

06.55น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ัน

นําท่านท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ้าผลไม)้ 

จากน้ันนําทุกท่านเท่ียวชม วดัจงไถซานซ่ือ  ซ่ึงถือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมี

งบประมาณ ในการสรา้งกวา่หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงมีความสูง 150 เมตร โดยท่ีวดัแห่งน้ีไดถู้ก

ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบั ท่ีเป็นคนออกแบบ ตึกไทเป  101 ซ่ึงสามารถออกแบบ

โครงสรา้งออกมาไดอ้ยา่งแข็งแรงมาก นอกจากน้ียงัมีเหตุการณส์าํคญั เกิดข้ึนท่ีทาํใหว้ดัแห่ง

น้ีมีช่ือเสียงโด่งดงันัน่คือ ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยา่งรุนแ รงท่ีเมือง

หนานโถว ทาํใหพ้สุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมูบ่า้นหายไป ยกเวน้ วดัจงไถซานซ่ือท่ี

ยืดหยดั และไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆทั้งส้ิน ทาํใหว้ดัแห่งน้ีสรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนั

เป็นอยา่ง มาก  อีกทั้งวดัจงไถซานซ่ือยงั มีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆ์ ได้

ศึกษาพระธรรม ทั้งน้ีพาทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูภ่ายในวดั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

บ่าย นําทุกท่านลงเรือสาํหรบัคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา  ซ่ึงเป็น อีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีนิยมในหมูนั่กท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีสาํคญัมากมาย  และทะเลสาบแห่งน้ี ยงัมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร จากน้ัน นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก  ณ 



ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งนําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญ

มาจากชมพทูวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา 

นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมูนั่กท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง จากน้ันนําทุกท่าน

สกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเหว่ินหวู่  เพ่ือสกัการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพ

กวนอู และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูด่า้นหน้าของวดั ซ่ึงมี

มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

หลงัจากน้ันนําคณะเดินทางสู่  เมืองเจยีอ้ี  เพ่ือพกัผ่อน  พรอ้ม เตรียมเดินทางสู่อุทยาน

แห่งชาติอาลีซานในวนัรุ่งข้ึน 

 

   

 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัท่ี SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม รา้นใบชาไตห้วนั – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิ้มลองรส ชาติชาท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ท่ี มีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมนั โดยชาของทางรา้นน้ันปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดบัความ

สูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน้ําทะเล และอีกทั้งยงัเป็นของฝากท่ีคนไทย มาเท่ียวไตห้วนัแลว้

นิยมซ้ือกลบัไปเป็นของฝากชนิดหน่ึง เลยก็วา่ได้ จากน้ันนําคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ

อาหล่ีซาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน ภายในอุทยานฯ    

บ่าย นําท่านชมจุดท่องเท่ียวสาํคญัต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน ภายในอุทยาน

แห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณข์องธรรมชาติ และเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

ไตห้วนั ซ่ึงอุทยานแห่งน้ีน้ันตั้งอยูบ่นภูเขาสูงท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน้ําทะเล 2,700 เมตร 

โดยประมาณในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด ท่าน

สามารถเดินเท่ียวธรรมชาติ ด่ืมดํา่ไปกบัความงดงามของความอุดมสมบูรณ ์ซ่ึงท่านจะได้

สมัผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ความสมบูรณอ์ยูม่าก ...จากน้ันนําท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบสั และน



เดินทางมุง่หน้าสู่ เมืองไจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

 

   

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาต ิ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการ

แช่นํ้าแร่ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํ้าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสี่ ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101– รา้น 

Cosmetic – พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาตกูิก้ง – ชอ้ปป้ิงซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่าน แวะชมศูนย ์ สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม ) ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัใน การป้องกนัรงัสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง  

เคร่ืองประดบัลํ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ ... นําท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพาย   

สบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด ทอด เป็นตน้)   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเสี่ยวหลงเปา   

นําท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตกึไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั 

(อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูง ถึง 508 เมตร  แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสาํอาง

รวมถึงพวกยา / น้ํามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี 

จากน้ัน เขา้ชม  พิพิธภณัฑ์พระราชวงัแห่งชาติ กูก้ง 

เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน

โบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหน่ึงใน

พิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของลํ้าค่าทาง

ประวติัศาสตรม์ีอยูท่ี่น่ีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ช้ิน

จากทุกราชวงศข์องจีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะ



หมุนเวียนทุก 3 เดือน ไมว่า่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองสาํริ ดต่างๆ เหมาะ

มากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  

หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลก  อญัมณี หนัมาสนใจมากข้ึน  ซ่ึง

สามารถเรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอรยุ์คใหมไ่ดไ้มน่้อยทีเดียว อีกทั้งยงัมีหอ้งแสดงหยกท่ี

ลํ้าค่าโดยเฉพาะ “หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวท่ีมีตัก๊แตนเกาะอยู่ ” ท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบั ในความงดงามวิจิตรเป็น อนัดบั 1 ของโลก  “หยกหมูสามชั้น ”  “งาชา้งแกะสลกั 

17 ชั้น” ท่ีมีช่ือเสียง แมแ้ต่ ตราลญัจกร ของจกัรพรรดิเฉียนหลงท่ียิ่งใหญ่ ” ก็อยูท่ี่

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  

จากน้ันนําท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในยา่น ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ี

ถือวา่ใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป  และมีช่ือเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือของกิน ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้ เคร่ืองสาํอางค ์กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ย

ความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกิน

หลากหลายมากมาย อยูบ่ริเวณชั้นใตดิ้น หรื อเรียกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD 

COURT และของท่ีทุกท่านไมค่วรพลาดยงัท่ีแห่งน้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก ่ ไกท่อดยกัษ์  HOT-

STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกวา่ท่ีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั้งยงัถือไดว้า่เป็นตน้กาํเนิด

ของไกท่อดยกัษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หลิ่ว – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ 

รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด และกุง้มงักร 

บ่าย นําท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิ่ว  อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทาํ

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

 

 



 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย 

โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนดย์อดฮิตติด

ตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, 

LEVIS ฯลฯ สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  (หวัหนา้ทวัรมี์ การนดั

หมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม  ในกรณีท่ีท่านสมาชิกมา

หลงัเวลานดัหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ  เดินทางนาํคณะส่วนรวม 

เดินทางสู่สนามบิน)  

20.45 น. นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205 

  (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 

23.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 

หรือ 21.40 น.  นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR203   

  (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

00.25(+1)  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนทาํการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 



อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR205 20.45 – 23.30 

20,777 20,777 20,777 5,500 13,777 

15 – 19 พฤษภาคม 2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR203 21.40 – 00.25+1 

19,777 19,777 19,777 5,000 12,777 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR205 20.45 – 23.30 

20,777 20,777 20,777 5,500 13,777 

08 – 12 มิถุนายน 2561 

BR206 01.45 – 06.35 

BR203 21.40 – 00.25+1 

19,777 19,777 19,777 5,000 12,777 

13 – 17 มิถุนายน 2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR205 20.45 – 23.30 

20,777 20,777 20,777 5,500 13,777 

20 – 24 มิถุนายน 2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR205 20.45 – 23.30 

19,777 19,777 19,777 5,000 12,777 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561 

BR206 02.15 – 07.05 

BR205 20.45 – 23.30 

19,777 19,777 19,777 5,000 12,777 

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 NTD /ทรปิ/ต่อท่าน*** 

 



หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนี เพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง  ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา , เจอมาเน่ียม , ปะการงัสีแดง  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และ ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เรียกเก็บค่าใ ชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจาํนวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์  

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

 



เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลั กฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการ รอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง น้อยกวา่  15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไ มม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ  

นําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง  

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว  ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา   

แลกเปล่ียน  เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้     

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด   สนิท และสามารถนํา  

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเ อ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่าน   ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้  

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี่ยวกบัการนําแบตเตอร่ีสาํรองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี    

2.1 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั      

ไดแ้กแ่บตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่  20,000 mAh หรือน้อยกวา่  100 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน     

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

นําข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น    

2.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองใน

ทุกกรณี    

3. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี   

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


