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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการ
บนิไทยไลออ้นแอร ์ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง 
พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัเหวิน่หวู ่– เมอืงไถจง – 
COFFEE SHOP – ฟ่งเจ ีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มบีรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้ม
รับกระเป๋าสัมภาระแลว้นั้น น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมือง
หนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother 

Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้

 น าทกุทา่นลงเรอืส าหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วที่
โดง่ดัง และเป็นทีน่ิยมในหมูนั่กท่องเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแห่ง
นี้มีจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้น า

ทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ณ ทะเลสาบแหง่นี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการ
พระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ที่อันเชญิมาจากชมพูทวีป รวมถงึของกนิที่พลาด

ไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสรุยิัน จันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของกนิ หรอืของ
ทานเล่นที่เป็นทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วที่มาเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ถอืไดว้า่ไม่ว่าใครก็

ตอ้งลิม้ลอง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้น าทุกท่านสักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัเหวิน่หวู ่เพือ่สกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แห่ง

ปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ
วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา แวะรา้น COFFEE SHOP 

น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจ ีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ที่เมืองไถจง บรเิวณใกล ้
มหาวทิยาลัยฟ่งเจีย๋ โดยตลาดแห่งนี้ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน มขีองขาย
มากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกี

ทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดท่องเทีย่วใหเ้ขา้มา
ชมิ ลิม้รสของความอร่อย และที่ส าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มีสนิคา้แบรนด์ที่มักจะลด

ราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเ้ลือกมาก
ทีส่ดุในไตห้วัน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจ ีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 

101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทั ้ง
การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อ

สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ
เลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของชาว
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ไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วันที ่
รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสับปะรดอบ

ใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ 
ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชสี จากนั้นน าทุกท่านชม อนุสรณ์
สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม
ชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีปูปั้น

ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหาร
ยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ โซนที่ชัน้ล่างของ
อนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัด
โชวส์ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึ่งพเิศษหากใครไดม้าเยีย่มที่แห่งนี้คอื พธิเีปลีย่น

เวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวัน 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ต ์บารบ์คีวิมองโกเลยี 
ชาบูไตห้วนั และเมนูเส ีย่วหลงเปา  

จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้่ายรปูคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่ง

ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากทา่นใด

มคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 
89 ราคา 600 NTD)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
CODE: ZT33 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน 
สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นทีท่ันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีอง

มากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค์ หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมาก
มายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนด์
ของทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – หมู่บา้นโบราณฉอืเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) – 
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบ

ดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใคร
มาเยอืนทีแ่หง่นี้แลว้ไมค่วรพลาดอันไดแ้ก่ บัวลอยเผอืก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถ่ัวตัด 

และที่แห่งนี้ยังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชันและเป็นขัน้บันได 
เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนี้ทกุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่น
กันไปเหมอืนดังในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นิเมชันเรือ่งดังจาก 

เรือ่ง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI พาท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่
เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตรร์ักโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE 

APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่หง่นี้เป็นหนึ่งในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าให ้
ทีน่ี่ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่

ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ี
เป็นหมู่บา้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น ถอืว่าเป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ที่
แห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัด

เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้
พาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! 
โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับ
รา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอด

สองขา้งทาง  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นโบราณฉอืเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทาน

ตามอธัยาศยั 
บา่ย แวะรา้น COSMETIC ทีม่เีครือ่งส าอางคร์วมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ลอืก   

ชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์
ของนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่นสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนด์
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ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่

น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ
ดขี ึน้ 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้                                                         

10.45 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่ SL399 (ไมม่บีรกิารอาหารบน
เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

13.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

05-09 เมษายน 2562 17,999 17,999 5,500 9,999 

10-14 เมษายน 2562 18,999 18,999 5,500 9,999 

11-15 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 

13-17 เมษายน 2562 24,999 24,999 5,500 9,999 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 17,999 17,999 4,500 7,999 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

07-11 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 

08-12 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

15-19 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 4,500 7,999 

16-20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

06-10 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

20-24 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 4,500 7,999 

12-16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

13-17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

25-29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 4,500 7,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง 
ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /
ทา่น  
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ(กรณุาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธ

การจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงิน

คา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

หักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืค่าบรกิาร
ทัง้หมด   
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4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว

และวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณี
ทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใด
เชือ่มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย 
หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีี

ซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ
ช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทั ้งนี้บรษัิทจะค านึงถงึ ความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย 

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    
8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติร
ต่อชิน้ ไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมี

ขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     



 
 
 
 
 
 
 
CODE: ZT33 

 

1.1 สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ ากัด   

ไดแ้ก่แบตเตอรีส่ ารองที่มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน า

ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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