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วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอี ้
 
05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS 

มเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิำรเชค็อนิและกระเป๋ำเดนิทำง  
08.15 น. เหริฟ้ำสู่ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG632 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
 
12.45 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนของด่ำนศุลกำกร 

พรอ้มรับกระเป๋ำสัมภำระแลว้นัน้ น ำคณะเดนิทำงสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอำกำศ ซึง่ เมอืง
หนำนโถว ถอืไดว้่ำเป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บกำรตัง้ชือ่เล่นว่ำ Mother Earth 
of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ และน า้ผลไม ้   

บา่ย น ำทกุทำ่นลงเรอืส ำหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถำนทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ด่ง

ดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อกีแห่งของชำวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสำบแห่งนี้มจีุด

ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคัญมำกมำย และทะเลสำบแห่งนี้ยงัมคีวำมยำวถงึ 33 กโิลเมตร จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรอืชม

บรรยำกำศและชมเกำะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสำบแหง่นี้ อกีทัง้น ำคณะนมสักำรพระอฐัขิองพระถังซมั

จั๋งที่ วดัพระถงัซมัจ ั๋ง ที่อันเชญิมำจำกชมพูทวีป รวมถงึของกนิที่พลำดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้ำเยอืนยัง

ทะเลสำบสุรยิัน – จันทรำ น่ันคือ ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถือเป็นของกนิ หรือของทำนเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่

นักทอ่งเทีย่วทีม่ำเยอืนยงัทะเลสำบสรุยินั – จันทรำ ถอืไดว้ำ่ไมว่ำ่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

หลังจำกนัน้น ำคณะเดนิทำงสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทำงสูอ่ทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำนใน

วันรุง่ขึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำคณะเดนิทำงสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหวำ่งทำงทำ่นจะไดช้มววิไรช่ำอำลซีำนทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกบัภเูขำ

นอ้ยใหญ่อันสวยงำม จำกนัน้พำท่ำนแวะชมิชำอำลซีำนที ่รา้นชา ชำทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของไตห้วัน มรีสชำติ

หอม มสีรรพคุณช่วยละลำยไขมัน ปลูกบนเขำอำลซีำนในระดับควำมสูงเป็นพันเมตรจำกระดับน ้ำทะเล 

และเป็นของฝำกทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝำก จำกนัน้เดนิทำงตอ่สูอ่ทุำนแหง่ชำตอิำลซีำน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 

  หลังอำหำรกลำงวันน ำทำ่นชมจดุท่องเทีย่วส ำคัญตำ่งๆภำยในอทุยำนฯ อำลซีำน ซึง่เป็นอทุยำนทีม่คีวำม
สวยงำม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อทุยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยำนทีม่สีวยงำม มคีวำมสมบรูณ์ของ
ธรรมชำตอิยูม่ำก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันใหท้ำ่นเดนิชมดืม่ด ่ำกบัธรรมชำตขิองป่ำศักดิส์ทิธิอ์ำลซีนั
โดยตลอดเสน้ทำงทำ่นจะไดส้ัมผัสกบักบัตน้สนสงูชนั อำยกุวำ่ 1,000ปี ซำกตน้ไมโ้บรำณรปูรำ่งแปลกตำ 
และตน้ไมน้ำนำพันธุ ์ซึง่ประมาณกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์– มนีาคม ของทกุปี ทุกทา่นจะสามารถชม
ดอกซากุระบานสะพร ัง่สวยงามไดภ้ายในวดัแห่งนี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆอกี
ดว้ย จำกนัน้น ำทำ่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถำนนรีถบสั  

 

 
 

และเดนิทำงมุง่หนำ้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลำงทำงดำ้น

กำรศกึษำ เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตำมพทุธศำสนำ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แร่

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นต่ำงๆของไตห้วัน ทัง้กำรศกึษำ 

กำรคำ้ อตุสำหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชำกรประมำณ 3ลำ้นคน พำ

ทำ่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภำพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ

สรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินกำรป้องกันรังส ีชว่ยกำรไหลเวยีนของเลอืดในร่ำงกำยคนเรำ รวมทัง้มชีมหยก

ไตห้วัน และปะกำรังแดง เครือ่งประดับล ้ำค่ำของชำวไตห้วันตัง้แต่โบรำณ ...น ำท่ำนเลอืกซือ้ของฝำก 

ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภำยในรำ้นมขีนมของฝำกมำกมำยไมว่ำ่จะ

เป็นขนมชือ่ดังอยำ่งพำยสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชำตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขำ้กนัไดอ้ยำ่งลงตัว อกี

ทัง้ยังมพีำยเผอืก เคก้น ้ำผึง้ ของกนิเล่นไมว่่ำเด็กหรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อยำ่งปอรป์คอรน์ชสี จำกนัน้พำทุก

ทำ่นไปยงั ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหทุ้กทำ่นไดส้ัมผัสรสชำตขิองอำหำรทะเลมำกมำย ทัง้หลำกหลำย 

พรอ้มทัง้ควำมสดใหม่ ไม่ว่ำจะเป็น ปูอลำสกำ้กับกุง้ล๊อบสเตอร์ อำหำรปรุงสดสไตลญ์ี่ปุ่ น กุง้ ปู หอย

นำงรม หรอืป้ิงยำ่ง บำรบ์คีวิ และอกีมำกมำย  

 

 
 

เทีย่ง อสิระมือ้อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

บา่ย จำกนัน้น ำทุกท่ำนชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ร ำลกึถงึอดตีประธำนำธบิดเีจยีงไคเช็ค 

ซึง่ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถงึ 3 ปี สรำ้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมำณ 205 แสนตำรำงเมตร  ทำ่น

สำมำรถชมชวีประวัตแิละรปูภำพประวัตศิำสตรส์ ำคัญทีห่ำดูไดย้ำกภำยในอนุสรณ์สถำน โดยภำยในจะมรีูป

ปัน้ท ำจำกทองสมัฤทธิป์ระธำนำธบิดเีจยีงไคเชค็ในทำ่น่ังขนำดใหญท่ีม่ใีบหนำ้ยิม้แยม้ และจะมทีหำรยำม

ยนืเฝ้ำอยู ่2 นำยตลอดเวลำ และทีก่ ำแพงดำ้นในหลังจะมขีอ้ควำมปรัชญำทำงกำรเมอืงกำรปกครองของ

ทำ่นอยู ่3 ค ำ คอื จรยิธรรม ประชำธปิไตย และวทิยำศำสตร ์โซนทีช่ัน้ลำ่งของอนุสรณ์สถำนจะเป็นหอ้งจัด

แสดงประวัตขิองอดตีประธำนำธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้ยงัมกีำรจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภำพถ่ำย 

และอกีหนึง่พเิศษหำกใครไดม้ำเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหำร ซึง่จะมทีุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลำ 

10:00-16:00 ของทกุวัน  
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  แวะรำ้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครือ่งส ำอำงรวมถงึพวกยำ / น ้ำมัน / ยำนวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้ก

ท่ำนไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่ำงเต็มที ่จำกนัน้น ำท่ำนไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปคู่กับแลนดม์ำรค์
ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวำมสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวำมสงูถงึ 
508 เมตร ซึง่ดำ้นล่ำงเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ ที่รวบรวมรำ้นคำ้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ำกมำย อำทเิช่น 
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 ตน้  

 

 
   

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยำมแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ทีท่ันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภำยในตลำดมขีองมำกมำยๆ โดยเฉพำะ

สนิคำ้แฟชัน่ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครือ่งส ำอำงค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมำกมำยทีม่ใีหอ้พัเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคำ้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ำมรีำคำทีถู่กเหมำะ

ส ำหรับนักชอ้ปมำกมำยใหไ้ดม้ำชอ้ปป้ิงกนัอยำ่งจใุจ 

ค า่ อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน – 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขำในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็น

สถำนทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกำ่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยำกำศแบบดัง้เดมิของ

รำ้นคำ้ รำ้นขำยขนมและอำหำรตำ่งๆ โดยเฉพำะขนมเฉพำะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ำกใครมำเยอืนทีแ่หง่นีแ้ลว้

ไมค่วรพลำดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูช ิน้ปลำสตูรโบรำณ และไอศครมีถั่วตัด และทีแ่หง่นีย้งัมกีำรประดับ

โคมไฟสแีดงอยูท่ีด่ำ้นบนถนนโดยเป็นทำงลำดชนัและเป็นขัน้บนัได เพรำะแบบนีจ้งึท ำใหโ้ซนนีท้กุทำ่นจะ

มองเห็นเป็นภำพโรงน ้ำชำทีเ่ป็นอำคำรไมต้ัง้เรยีงรำยลดหลั่นกนัไปเหมอืนดังในรปูทีส่วยงำม ซึง่กลำยเป็น

แรงบนัดำลใจใหก้บัภำพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดังจำก เรือ่ง SPIRITED AWAY จำกคำ่ย STUDIO GHIBLI 

   

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนซูฟีู้ ด  

จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อทุยำนแห่งนีต้ัง้อยูท่ำงสว่นเหนือสดุของเกำะไตห้วัน 

มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล กำรเซำะกร่อนของน ้ำทะเลและลม ทะเล ท ำใหเ้กดิโขดหนิงอก

เป็นรปูรำ่ง ลักษณะตำ่งๆ น่ำตืน่ตำทเีดยีว โดยเฉพำะหนิรปูพระเศยีรรำชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
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จำกนัน้น ำทุกท่ำนชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลำย โดยที่
ทุกท่ำนสำมำรถซื้อรองเทำ้ กระเป๋ำ หรืออื่นๆอีกมำกมำย ที่เ ป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลำด อำทิ 
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควร
แกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. น ำทำ่นเหริฟ้ำสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     

23.05 น. เดนิทำงถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
 
 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

04 – 07 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

11 – 14 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

18 – 21 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

25 – 28 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

01 – 04 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

08 – 11 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

15 – 18 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

19 – 22 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

26 – 29 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

01 – 04 มถิุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

15 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

22 – 25 มถิุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่น

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 

NT /ทา่น  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื  3 ทำ่น   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร   

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร     

 คำ่จำ้งมคัคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง   

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดนิทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ ทำงไกล ค่ำ

อนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรีด มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึค่ำอำหำรและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รำยกำร(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คำ่ทปิคนขบัรถ หัวหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่่ำกรณี
ใดๆใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรือ่งขอรับเงนิ
คำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ 
และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงนิค่ำบรกิำรที่ช ำระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหัก

ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ดจ้่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ักฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีดัจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สำยกำรบนิ หรอืผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหม)ู เท่ำนัน้ กรณีทีท่่ำน
ถอืหนังสอืเดนิทำงรำชกำร  (หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทูต (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขอ
อนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไมผ่ำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทยขำออก และ ต่ำงประเทศขำเขำ้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับผดิชอบควำม
ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุว ้
ในรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทำ่น 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้
ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่
จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำร
ตอ่ไป 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำ น ำหนำ้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทำงและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่งหนำ้หนังสอื
เดนิทำงใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ  

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทัง้นี้บริษัทจะค ำนึงถึง ควำมปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ  
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7. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิ
จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ควำมเจ็บป่วย 
ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง  หรอืกำรบรกิำรของสำย กำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้    

8. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ   ดังนัน้  ทำงบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำ  แลกเปลีย่น เงนิตรำต่ำงประเทศ 
คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ 

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใส่ถุงพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสำมำรถน ำ ออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจได ้

อยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่น  ละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ที่

ก ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบ
ใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้    

2. IATA ไดก้ ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอรีส่ ำรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  
2.1 แบตเตอรี่ส ำรองสำมำรถน ำใส่กระเป๋ำตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ ำนวนและปรมิำณที่จ ำกัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำนอ้ยกวำ่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวำ่ 100 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่

มกีำรจ ำกดัจ ำนวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ำรองทีม่คีวำมจไุฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หำ้มน ำขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หำ้มน ำแบตเตอรีส่ ำรองใสก่ระเป๋ำเดนิทำงโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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