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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – เมืองไถจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ช็อปป้ิงฝงเจีย่

ไนทม์ารเ์กต็   

04.30 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 – 3  เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ C 

สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

07.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงไทเป โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG634 (บนเครื่องบริการอาหารและเครื่องดืม่) 

11.50 น.     เดนิทางถงึเมอืง ไทเป ถูกคน้พบครัง้แรกโดยชาวโปรตเุกส และไดต้ ัง้ชื่อว่า “ฟอรโ์มซา” ในยุคแรกๆ พื้นทีแ่ถบน้ีเป็นถิ่นทีอ่ยู่

ของชนเผ่าทอ้งถิ่น ผ่านการปกครองและอพยพของชาวจนีฮ ัน่มาหลายยุคหลายสมยั บวกยุคอาณานิคมของญี่ปุ่ น ฮอลนัดา 

จนกระท ัง่รฐับาลสาธารณรฐัจนียา้ยอพยพมายงัไตห้วนั ในปี ค.ศ. 1949 ไทเปจงึเป็นเมอืงหลวงของไตห้วนัอย่างเป็นทางการ 

(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 1 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย )  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไถจง (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบัสองของไตห้วนั เมอืงไถจงตัง้อยู่บริเวณ

ตอนกลางของเกาะไตห้วนั จงึมชีื่อว่าไถจงหรือตอนกลางของไตห้วนั นอกจากนัน้แลว้ ในอดตียงัเคยไดช้ื่อว่า เกียวโตแห่ง

ฟอรโ์มซา เพราะความสงบเงยีบเหมอืนกบันครเกียวโต นาํท่านเดนิทางสู่ 

หมู่บา้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมอืงของ

จนี สรา้งขึ้นเพือ่ใหท้หารและครอบครวั  ของพรรคกก๊มนิต ัง๋ทีล่ ี้ภยัมาอยู่

ทีไ่ตห้วนัไดอ้ยู่อาศยั เมือ่เวลาผ่านไปนานผูอ้ยู่อาศยัเดมิก็ทยอยยา้ยออก 

หรือเสยีชีวติ จนกระท ัง่มโีครงการปรบัเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อาศยัสมยัใหม่ ใน

ระหว่างการรื้อถอน มทีหารเก่านายหน่ึงไดท้าํการบอกลาหมู่บา้นอนัเป็นที่

รกัแห่งนี้ดว้ยการวาดลวดลาย สสีนัตามกาํแพง แต่งแตม้หมู่บา้นทีเ่กือบ

รา้งใหเ้ตม็ไปดว้ยตวัอกัษรและตวัการต์ูนอนัแสนสดใส  จนในช่วงปี 

2010 อาจารยแ์ละนกัศึกษาของ มหาวทิยาลยั Hungkuang ไดม้าพบ

เหน็แลว้เกิดความรูส้กึว่าน่าสนใจ จงึช่วยกนัทาํโครงการอนุรกัษไ์ว ้ จนใน

ทีสุ่ด หมู่บา้นแห่งน้ีถูกอนุรกัษไ์วใ้นนาม “สวนสาธารณะศิลปะแห่งสายรุง้” 

และเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ 25 มกราคม 2014 จากนัน้นาํท่านอสิระช็

อปป้ิง ตลาดนดัฝงเจี่ย ตลาดนดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วนั ใหท้่านอสิระ

เลอืกซื้อ เลอืกทานอาหารขึ้นชื่อของไตห้วนั เช่น พายสบัประรด ไก่ทอด 

นอกจากน้ียงัม ีรา้นขายรองเทา้ สนิคา้แบรนดเ์นม หรือเครื่องประดบัท ัง้จากเกาหลแีละญี่ปุ่ น ก็สามารถเลอืกซื้อไดท้ีนี่  

คํา่   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั King Bridge Hotel Taichung ระดบั 3.5 หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง เมืองหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ศูนยค์อสเมติค 

– ตลาดนัดซิ่อหลนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองหนานโถว ภมูภิาคทีเ่ขยีวขจ ีไดถู้กต ัง้ชื่อเล่นว่า แผ่นดนิแม่แห่งไตห้วนั แห่งนี้ประกอบดว้ย

เทอืกเขาสูง แม่นํา้ใส และทะเลสาบอนัเงยีบสงบ เป็นดนิแดนทีอ่ดุมสมบูรณ์เหมาะสาํหรบัการทาํการเกษตร และทศันียภาพที่

สวยงาม จนไดร้บัการขนานนามว่า “สวติเซอรแ์ลนดต์ะวนัออก” จากนัน้นาํท่านชม ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (SUN MOON 

LAKE) ทะเลสาบนํา้จดืทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วนั ดว้ยความสูงกว่า  748 เมตร จากระดบันํา้ทะเล ตวัทะเลสาบนัน้ แบ่ง

ออกเป็น 2 ฝัง่ โดยฝัง่ตะวนัออกนัน้ คลา้ยกบัพระอาทติย ์และตรงกนัขา้มฝัง่ตะวนัตกนัน้เป็น พระจนัทร ์ลอ้มรอบไปดว้ย

แนวเทอืกเขาสูงใหญ่ อกีท ัง้มาตรการการจดัการ ไม่อนุญาตใหม้อีาคารบา้นเรือนแออดั ไม่อนุญาตใหว้่ายนํา้ในทะเลสาบ จงึทาํ

ใหน้ํา้ในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสแจว๋ สะอาดสะอา้น นาํท่านล่องเรือชมววิอนัสวยสดงดงามของขนุเขาสลบักบัผนืนํา้ 

จากนัน้นท่านสกัการะ พระอฐัขิองพระถงัซาํจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซําจ ัง๋ หรอืวดั เสวยีนจา้ง ช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่ นกบัจนี ทหาร

ญี่ปุ่ นเขา้คุมเมอืงนานจงิอยู่และนาํเอา อฐัพิระถงักลบัไปยงัญี่ปุ่ น หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องจบลงและหลงัการเจรจาอนั

ยาวนาน จงึมขีอ้สรุปว่าแบ่งส่วนหน่ึงไวท้ีญ่ี่ปุ่ น อกีส่วนหน่ึงนาํมาทีไ่ตห้วนั ซึ่งก็อยู่ทีว่ดัพระถงัซาํจ ัง๋แห่งน้ีน่ีเอง  วดัแห่งนี้ท่าน

สามารถชมววิมมุสูงของทะเลสาบได ้นอกจากนัน้ จากวดัแห่งนี้  จะสามารถเหน็เกาะลาลู ไดไ้กลท้ีสุ่ดอกีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิดี 
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บ่าย นาํท่านขอพร ณ วดัเหวนิอู ่หรือ วดักวนอู เป็นวดัศกัดิ์สทิธิ์อกีแห่งของไตห้วนั ซึ่งภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปัน้ของเทพ

กวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์สาํหรบัท่านทีท่าํการคา้หรือตอ้งการใหก้ารงานเจริญกา้วหนา้ จะนิยมมากราบไหวส้กัการะ

ท่านทีน่ี่ ทีน่ี่ยงัมเีทพเจา้เหวนิชางทีเ่ป็นเทพเจา้แห่งความรูแ้ละขงจื่อ ผูโ้ดดเด่นทางดา้นสตปิญัญา สาํหรบัผูท้ีร่ ํา่เรียนศึกษา 

งานดา้นวชิาการ ความรู ้สตปิญัญา ความสามารถทางบุน๋และบูข๊องเทพท ัง้สององคน์ัน้ เป็นทีม่าของวดัเหวนิอู่แห่งนี้ น่ีเอง

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเปจากนัน้นาํท่าน นาํท่านแวะชมสนิคา้เครื่องสาํอางที ่ศูนยค์อสเมตกิ โดยเครื่องสาํอางทีน่ี่นัน้

ราคาถูกกว่าทีไ่ทยมาก โดยเฉพาะแบรนดท์อ้งถิ่นของไตห้วนั หรือแมก้ระท ัง่เครื่องสาํอางคน์าํเขา้ญี่ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, 

Majorica กระท ัง่สนิคา้บางอย่างยงัมรีาคาถูกกว่าทีญ่ี่ปุ่ นอกีดว้ย และยงัมแีบรนดน์าํเขา้จากเกาหลใีหเ้ลอืกอกีมากมาย พรอ้ม

โปรโมชัน่ต่าง ๆ ลดจใุจ จากนัน้นาํท่าน อสิระช็อปป้ิงตลาดซื่อหลนิ หน่ึงในแหล่งละลายทรพัยล์าํดบัตน้ๆ ของไตห้วนั ท่าน

สามารถเลอืกซื้อสนิคา้ไดท้กุรูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลกัๆคอืโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมกัจะเป็นรา้นอาหารและ

ขนมมที ัง้แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเลก็ ๆ และอกีโซนทีเ่ป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบ ๆ อาคารตลาดน้ีอกีมาก ซึ่งจะขาย

ของคละกบัรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเล่น ของฝาก เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสาํอางค ์และอื่น ๆ อกีมากมาย 

คํา่   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ พระกระโดดกาํแพง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Tao Garden Taoyuan ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม รา้นขนมพายสบัปะรด – อทุยานเย่หลิ่ว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชัน้ 89)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แวะซื้อของฝาก ณ รา้นขนมพายสบัปะรด ของฝากขึ้นชื่อประจาํชาต ิใครมาแลว้ไม่ชิมหรือ พายสบัปะรด หรือ เคก้สบัปะรด 

ขนมสบัปะรด นัน้เป็นหน่ึงในของฝากยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วไปเยอืนไตห้วนัตอ้งซื้อตดิไมต้ดิมอืกลบัมา เพราะนอกจาก

รสชาตอิร่อย แพก็เกจสวยงาม ราคายงัไม่แพงอกีดว้ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อทุยานธรณีเย่หลิ่ว ชมผลงานศิลปะจาก

ธรรมชาต ิเกิดขึ้นจากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของนํา้

ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศียรพระราชินีอลธิซาเบธ หนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมงักร และฟอสซลิ ของสตัวท์ะเลดกึ

ดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกนํา้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารทะเล 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟ่ิน หมู่บา้นโบราณอายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

เกาะไตห้วนัทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามท ัง้ในววิของหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่บนถูเขา สามารถมองลงไปเหน็ทะเล สองขา้งทางประดบัไป
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ดว้ยโคมไฟสแีดง แบบจนี ตลอดสองขา้งทาง อกีท ัง้สองขา้งทางนัน้ ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ อาหารทานเล่น และโรงนํา้ชา

ในสไตลโ์บราณ จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 อกีหน่ึงแลนดม์ารค์สาํคญัของไตห้วนั ทีไ่ม่ว่าใครเมือ่ไดม้า

ไตห้วนัแลว้ แต่ไม่ไดม้าทีน่ี่ก็เหมอืนยงัมาไม่ถงึ ตกึไทเป 101 ในอดตีเคยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลกจนกระท ัง่ในปี 2011 ถูกโค่น

โดยตกึ Burj Khalifa ของเมอืงดูไบ ตกึแห่งนี้มสีถาปตัยกรรมผสมผสานระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก ตวัตกึท ัง้หมดม ี

101 ชัน้ทีอ่ยู่เหนือพื้นดนิ ซึ่งเป็นทีม่าของตกึน่ีเอง แมว้่าจะมขี ัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ก็ตาม ตกึไทเป 101 เป็นท ัง้อาคารสาํนกังาน

และหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่รีา้นอาหาร รา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย เฉพาะไฮไลทอ์ยู่ตรงจดุชมววิ ช ัน้ 88 (หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์ม่

รวมค่าข้ึนตึก ไทเป 101 ใหท้กุท่านอสิระตามอธัยาศยั หรือ ท่านใดท่ีตอ้งการข้ึนตึก ไทเป 101 กส็ามารถเลอืกซ้ือบตัรไดเ้ช่นกนั) 

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปา 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Tao Garden Taoyuan ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ศูนยผ์ลติภณัฑแ์รเ่จอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป –  DUTY FREE –  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –  ชอ้ปป้ิง ซีเหมิ

นติง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านแวะชมสนิคา้จาก ศูนยผ์ลติภณัฑแ์ร่เจอมาเนียม แร่ธาตธุรรมชาตทิีเ่ราสามารถพบไดท้ ัง้ในรูปแบบของกอ้นแร่ธาต ุ

เป็นแร่ธาตทุีส่ามารถนาํมาใชเ้พือ่ส่งเสริมสุขภาพของเราใหด้ขีึ้นได ้จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหาร

ทะเลสดๆ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วนั ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ี่ปุ่ นขนาดใหญ่ ดว้ยการทีญ่ี่ปุ่ นเคยปกครองไตห้วนัทาํใหว้ฒันธรรม

การทานอาหารทะเลแบบญี่ปุ่ นเขา้มามบีทบาทในการรบัประทานอาหารของไตห้วนัดว้ย ตลาดปลาทีน่ี่เปรียบเสมอืนอาณาจกัร

แห่งอาหารสดใหม่ท ัง้ของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่าง ๆ ทีจ่ดัใหบ้ริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหาร อาทเิช่น อาหาร

ทะเลสด บารอ์าหารทะเล เน้ือสตัว,์ รา้นขายของชาํ ตลาดดอกไม ้นอกจากอาหารสดแลว้ ยงัมอีาหารพรอ้มรบัประทานไดแ้ก่ 

โซนซูชิ ป้ิงย่าง หมอ้ไฟและอาหารกล่องอกีดว้ย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านช็อปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษทีีร่า้น DUTY FREE ท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท ัว่ทกุมมุโลก พรอ้ม

ราคาย่อมเยา แน่นอนราคาสนิคา้ทีน่ี่ย่อมถูกกว่าเมอืงไทย จากนัน้นาํท่านชม อนุสรณ์เจยีงไคเช็ก อนุสรณสถานแห่งน้ีสรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึจอมพลเจยีงไคเช็ก ทีน่ี่จดัว่าเป็นแลนดม์ารค์สาํคญัของไตห้วนั โดยมบีนัไดสูง 89 ชัน้

ตามอายุขยัของตวัเจา้ของและในทกุ ๆ วนัจะมพีธิสีาํคญัอยู่ 2 อย่าง คอืพธิเีชิญธงชาต ิและการสบัเปลีย่นเวรยาม โดยการ
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สบัเปลีย่นเวรยามนัน้ จะเริ่มทีจ่ดุทีต่ ัง้รูปหล่อของเจยีงไคเช็ก ทีม่ใีบหนา้ยิ้มแยม้อยู่น่ีนัน้เอง จากนัน้นาํท่าน อสิระชอ้ปป้ิงย่าน

ซีเหมินติ่ง ย่านการคา้สาํคญัของเมอืงไทเป ณ ย่านซเีหมนิติ่งแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลศิรส สนิคา้แฟชัน่นานาชนิด สนิคา้

แปลกใหม่ทีน่่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่ ในขณะเดยีวกนัทีน่ี่ยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมวยัรุ่น แหล่งรวมตวัของศิลปินและ

นกัแสดงขา้งถนน อกีมากมาย   

คํา่    บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Tao Garden Taoyuan ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  MITSUI OUTLET – ไทเป – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมู)ิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเถาหยวนเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีศู่นยร์วม MITSUI OUTLET ขนาดใหญ่สญัชาตญิี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่ที ่หลนิโคว่ เมอืงนิวไทเป มที ัง้หมด 5 ชัน้ แบ่งเป็น 2 โซน คอื In Mall และ Out Mall โดยรา้นรองเทา้ยี่หอ้ต่าง ๆ 

จะอยู่ใน โซน Out mall ชัน้ 2 “อาท ิรา้น Asics Factory Outlet (แบรนดใ์นเครือของ Onitsuka) มรีองเทา้ Onitsuka 

tiger ขายราคาเริ่มตน้ที ่1,000 NT (ราคาประมาณ 1,128 บาท) ภายในมรีองเทา้ใหเ้ลอืกมากมายหลายรุ่นแต่ส่วนมากจะเป็น

รองเทา้รุ่นทีอ่อกมาอย่างนอ้ย 1 ปีแลว้ และราคาถูกกว่า Shop ในไทยมากกว่า 50% รวมท ัง้มโีปรโมชัน่อื่น ๆ อกีมากมาย

ตลอดท ัง้ปีอกีดว้ย ”และยงัมรีองเทา้แบรนดด์งัอกีหลายยี่หอ้ทีถู่กกว่าไทยหลายเท่าแน่นอน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่

สนามบนิเถาหยวน  

14.05 น.  บนิลดัฟ้าเดนิทางกลบักรุงเทพโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG633 (มบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ) 

16.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

ไตห้วนั สดุฟิน เที่ยว กนิ ชิม ช๊อป 5 วนั 4 คนื 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 26,991 26,991 25,991 15,291 4,490 

10 – 14 ม.ค. 63 23,990 23,990 22,990 11,440 4,490 

06 – 10 ก.พ. 63 25,990 25,990 24,990 12,500 4,990 

05 – 09 มี.ค. 63 22,990 22,990 21,990 11,290 4,490 

18 – 22 มี.ค. 63 22,990 22,990 21,990 11,290 4,490 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง , ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้23 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท /ทรปิ / ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยจะทาํการเรยีกเกบ็ทปิ ณ สนามบนิ) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที่ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถและไม่มีเกณฑบ์งัคบั) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1. กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทาง

เพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 
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3. เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าทวัรเ์ป็นเงนิมดัจาํหรอืยอดเตม็จาํนวนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 15 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

2. ในกรณีทีท่างลูกคา้ส่งเอกสารล่าชา้นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัออกเดนิทาง ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิท่านละ 

2,550 บาท เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาแบบด่วน 2 วนัทาํการ โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาจนีประจาํประเทศไทย 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5. รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6. อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่น

ไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได  ้

9. ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได  ้
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10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง  ๆ

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

 22. ทวัรค์ร ัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

รา้นชา / รา้นพายสบัปะรด /ผลติภณัฑเ์จอรม์าเน่ียม / คอสเมตคิ / รา้นคา้ปลอดภาษ ีซึ่งทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะ

มผีลกบัราคาทวัร”์ จงึเรียนใหก้บันกัท่องเทีย่วทกุท่านทราบว่า ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื้อ

หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น และทกุการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะ
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ไม่มสี่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไม่พึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักล่าว ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่จากท่านเป็นจาํนวน 1,000 NTD ต่อท่าน 

 23. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนีํา้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 


