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เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน EVA AIR  
วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัพระถังซัมจั๋ง – 

 วดัเหวนิหวู่ - เจียอี ้– ช้อปป้ิงซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 
อทุยานแห่งชาติอาลซีาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101– ร้าน Cosmetic –  
พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแห่งชาติกู้กง - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแห่งชาติ เย่หลิว่ 

พเิศษ!! เมนูเส่ียวหลงเปา 



วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00น นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR มี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา     วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเห
วนิหวู่ - เจียอี ้

02.15น เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR206 (มีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
 

 
 
 
 
 
06.55น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวชิ+น า้ผลไม้) 

จากนั้นน าทุกท่านเท่ียวชม วัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีงบประมาณในการ

สร้างกวา่หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงมีความสูง150 เมตร โดยท่ีวดัแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัท่ี

เป็นคนออกแบบตึกไทเป 101 ซ่ึงสามารถออกแบบโครงสร้างออกมาไดอ้ย่างแข็งแรงมาก นอกจากน้ียงัมี

เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนท่ีท าใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงันัน่คือ ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว

อยา่งรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว ท าให้พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมู่บา้นหายไป ยกเวน้ วดัจงไถซาน

ซ่ือท่ียืดหยดั และไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆทั้งส้ิน ท าให้วดัแห่งน้ีสร้างความศรัทธาให้กบัชาวไตห้วนัเป็น

อยา่งมาก  อีกทั้งวดัจงไถซานซ่ือยงัมีห้องเรียนกวา่ 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม ทั้งน้ีพา

ทุกท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูภ่ายในวดั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั 

บ่าย น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั 

และเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียว

ท่ีส าคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วัดพระ

ถังซัมจ๋ัง ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ได้เม่ือใครได้มาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – 

จนัทรา นัน่คือ ไข่ต้มใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยงั

ทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง จากนั้นน าทุกท่านสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดั



เหวิน่หวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโต

หินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้ของวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพกัผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานใน

วนัรุ่งข้ึน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

พกัที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ร้านใบชาไต้หวนั – อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – เมืองไทจง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติชาท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติหอม มีสรรพคุณ

ช่วยสลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้ นปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล และอีกทั้งยงัเป็นของฝากท่ีคนไทย มาเท่ียวไตห้วนัแลว้นิยมซ้ือกลบัไปเป็นของฝากชนิดหน่ึง

เลยก็วา่ได ้จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ    

บ่าย น าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลซีาน ภายในอุทยานแห่งน้ียงัเตม็ไป

ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ซ่ึงอุทยานแห่งน้ีนั้นตั้งอยู่

บนภูเขาสูงท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบาน

สะพร่ังพร้อมกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด ท่านสามารถเดินเท่ียวธรรมชาติ ด่ืมด ่าไปกบัความงดงามของความ

อุดมสมบูรณ์ ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยูม่าก ...จากนั้นน าท่าน น่ังรถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบสั และนเดินทางมุ่ง

หนา้สู่ เมืองไจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ

และวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

 

   

 



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น 

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซ่ึงการแช่น า้แร่เช่ือว่าถ้าได้แช่

น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พพิธิภัณฑ์

พระราชวงัแห่งชาติกู้กง – ช้อปป้ิงซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ 
อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะ
ชมศูนย ์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ
ปะการังแดง  เคร่ืองประดับล ้ าค่าของชาวไต้หวนัตั้ งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพาย  
สับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ด ทอด เป็นตน้)   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเส่ียวหลงเปา   

น าท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 

2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร  

แวะร้าน COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ ามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ทุกท่านได้

เลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

จากนั้นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน

โบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้ าค่าทาง

ประวติัศาสตร์มีอยูท่ี่น่ีจ  านวนมากกวา่ 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์องจีน จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัให้ชม 

(ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวยีนทุก 3 เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ 

เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการ

ลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวงโลก อญัมณี หนัมาสนใจมากข้ึน ซ่ึงสามารถเรียกความสนใจ 

จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ไดไ้ม่น้อยทีเดียว อีกทั้งยงัมีห้องแสดงหยกท่ีล ้ าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูป

ผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั ในความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 ของโลก “หยกหมู



สามช้ัน”  “งาช้างแกะสลกั 17 ช้ัน” ท่ีมีช่ือเสียง แมแ้ต่ตราลญัจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิง่ใหญ่” ก็อยูท่ี่

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสนุกสนานกบัการช้อปป้ิงในยา่น ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุด

ในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือของกิน ของฝาก เส้ือผา้ ร้อง

เทา้ เคร่ืองส าอางค์ กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า 

MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN 

NIGHT MARKET FOOD COURT และของท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดยงัท่ีแห่งน้ีเม่ือมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอด

ยกัษ ์HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกวา่ท่ีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั้งยงัถือไดว้า่เป็นตน้ก าเนิดของ

ไก่ทอดยกัษเ์ลยก็วา่ได ้นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หมน็ หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย ณ ตลาดซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

พกัที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว่ – ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
ร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมววิทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร 



บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลม ทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 
ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเตม็ท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งหลาย โดยท่ีทุก

ท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, 

CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  (หัวหน้าทวัร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพ่ือประโยชน์ของ

สมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย  หัวหน้าทวัร์จะใช้วจิารณญาณในการ เดินทาง

น าคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)  

20.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205 
  (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง) 

23.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 
หรือ 21.40 น.  น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR203   
  (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
00.25(+1)  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

***************โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่ยนแปลงตวามความเหมาะสม************** 
** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ ออก ตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา** 

 
 



อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

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**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหรือช าระทั้งหมด   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี นายโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขทีบ่ัญชี 175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  



• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี    



2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั     

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน     

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

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น    

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองใน

ทุกกรณี    

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี   

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

 
 


