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ไตห้วนั ไทเป 101 – อาลซีนั Peak Peak  

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ EVA (BR) 

 

เดนิทาง ต.ค.-ธ.ค. 60 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 18,811 บาท 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  02-07 ต.ค. 60 18,811.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  3 – 8, 23 – 28 ต.ค. 60 19,911.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  7 – 12 พ.ย., 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 19,911.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  12 – 17, 19 – 24 ธ.ค. 60 19,911.- 
 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ดืม่ด ำ่ธรรมชำตทิีส่วนสนพนัปี.....ในอทุยำนอำลซีนั 

2. รวมคำ่ขึน้ชมววิชัน้ 89 ตกึไทเป 101  

3. ลอ่งเรอืชมควำมงำม......ทะเลสำบสรุยิันจนัทรำ 

4. ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ี ่ตลำดฝงเจยีไนทม์ำรเ์ก็ต และ ซเีหมนิตงิ 

5. เมนูพเิศษ....ลิม้รสสกุีส้ไตลไ์ตห้วัน, เสีย่วหลงเปำ, พระกระโดดก ำแพง และ อำหำรทะเล 
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**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,200 เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั/ทา่น/

ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ   ✈  

2 
กรงุเทพฯ – สนำมบนิเถำหยวน – หนำนโถว – ลอ่งเรอืทะเลสำบ

สรุยินัจันทรำ – วัดเหวิน่หวู ่– วัดพระถังซมัจ๋ัง –วัดจงไถฉำน- เจยีอี ้ 
O O O 

SUN DIALOGUE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 
อุทยำนแห่งชำติอำลีซัน – น่ังรถไฟโบรำณชมสวนสนพันปี – 

หมูบ่ำ้นโบรำณ HINOKI – ไถจง  – ตลำดฝงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต  
O O O 

IN HOUSE HOTEL หรอื

เทยีบเทำ่ 

4 
ไถจง – ไทเป – COSMETIC – อทุยำนเยห๋ลิว่ – หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่

เฟ่ิน – แชน่ ้ำแรส่ไตลไ์ตห้วันภำยในหอ้งพัก 
O O O 

THE LOFT SEASIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

5 
พพิธิภณัฑก์ูก้ง – GERMANIUM – รำ้นขนมเหวย่เกอ๋ – ขึน้ตกึไทเป 

101 (รวมชัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ  
O O X 

THE GREEN WORLD 

HOTEL SONG SHAN 

หรอืเทยีบเทำ่ 

6 
วัดหลงซนัซือ่ – อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเชค็ – เถำหยวน – Mitsui 

outlet สนำมบนิเถำหยวน – กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ  

22.00 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สำยกำรบนิ EVA AIR 

(BR) (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 kg) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกกอ่น

ขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั  

                                        จนัทรา – วดัเหวิน่หวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ –วดัจงไถฉาน- เจยีอี ้

02.15 น. ออกเดนิทำงสูไ่ทเป โดยสำยกำรบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

06.55 น. 
ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสินำมบนิเถำหยวน สนำมบนิแหง่ชำตปิระเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) พำท่ำนผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ (BREAKFAST BOX) 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเล  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

น ำทำ่นลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นเขือ่นทีส่ ำคัญ

ในไตห้วนั มคีวำมยำวถงึ 33 กโิลเมตร ครึง่บนเหมอืนพระอำทติย ์ครึง่ลำ่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว 

รอบๆ ทะเลสำบแหง่นีจ้ะมจีดุส ำคัญทีท่อ่งเทีย่วมำกมำย จำกนัน้น ำทำ่นกรำบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดั

เหวนิหวู ่เชน่ ศำสดำขงจือ้ เทพเจำ้แหง่ปัญญำ และเทพกวนอ ูเทพเจำ้แหง่ควำมซือ่สตัย ์รวมถงึ

สงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นำ้วดั ซึง่มมีลูคำ่ตัวละ 1 ลำ้นเหรยีญไตห้วนั จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วดัพระ

ถงัซมัจ ัง๋ นมัสกำรพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ันเชญิมำจำกชมพทูวปี จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงเจยีอี ้
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ทีม่อีทุยำนอำลซีนั 1 ในอทุยำนแหง่ชำตขิองไตห้วนั  จำกนัน้น ำทำ่นนมัสกำรสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละพระ

โพธสิตัว ์ณ วดัจงไถฉาน วดัแหง่นีย้ังเป็นมหำวทิยำลัยสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนหลำยพันหอ้งและไดช้ือ่วำ่

เป็นวดัทีทั่นสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วนั 

  

 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก  โรงแรม SUN DIALOGUE HOTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั – น ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี –  

                                           หมูบ่า้น HINOKI – ไถจง  – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จำกนัน้น ำคณะเดนิทำงสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั น ำทำ่นน ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพันปีและ

สถำนทีท่อ่งเทีย่วธรรมชำตสิ ำคัญตำ่งๆ ภำยในอทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซึง่เป็นอทุยำนทีม่คีวำม

สวยงำม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซำกรุะจะบำนสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไม ้

อกีนำนำชนดิ และจะบำนในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4  เทำ่นัน้  น ำทำ่นเดนิชมดืม่ด ำ่กับธรรมชำตขิอง

ป่ำศักดิส์ทิธิอ์ำลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทำง ทำ่นจะไดส้มัผัสกับตน้สนสงูชนั, ซำกตน้ไมโ้บรำณ

รปูรำ่งตำ่งๆ  และตน้ไมน้ำนำพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยำนทีย่ังมคีวำมสมบรูณ์อยูม่ำก 

**ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาในชว่งกอ่นขึน้อทุยานอาลซีนั ** 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นสูห่มูบ่า้น Hinoki Village เป็นหมูบ่ำ้นญีปุ่่ นเกำ่แกใ่นไตห้วนั ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ำ่

กับบรรยำกำศและกลิน่อำยของวฒันธรรมของญึปุ่่ นทีเ่ป็นเสน่หข์องหมูบ่ำ้นแหง่นี้ น ำทำ่นเดนิทำงสู่

เมอืงไถจง 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

 
น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคำ้หลำกหลำยใหท้ำ่นเลอืกสรร ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็น

ตลำดกลำงคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก  โรงแรม IN HOUSE HOTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        ไถจง – ไทเป – COSMETIC – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน –  

                                        แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสูไ่ทเป หลังจำกนัน้น ำทำ่นแวะชม รำ้นเครือ่งส ำอำง COSMETIC SHOP ศนูยร์วม

เครือ่งส ำอำงคช์ือ่ดังของไตห้วนั มำกมำยหลำยแบรนด ์ทีท่ำ่นสำมำรถซือ้เป็นของฝำกแกค่นทำง
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บำ้นได ้  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ อทุยำนแหง่นีต้ัง้อยูท่ำงสว่นเหนอืสดุของเกำะ

ไตห้วนั มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล กำรเซำะกรอ่นของนัำ้ทะเลและลมทะเล ท ำใหเ้กดิ

โขดหนิงอกเป็นรปูรำ่งลักษณะตำ่ง ๆ น่ำตืน่ตำทเีดยีว โดยเฉพำะหนิรปูพระเศยีรรำชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง

โดง่ดังไปท่ัวโลก 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เสีย่วหลงเปา) 

 

ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิงหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิ ์

กวงสวี ้แหง่รำชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ ำนวนมำกพำกันมำขดุทองทีน่ี ่กำรโหมขดุทองและแรธ่ำตุ

ตำ่งๆ ท ำใหจ้ ำนวนแรล่ดลงอยำ่งน่ำใจหำย ผูค้นพำกันอพยพยำ้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วำม

ทรงจ ำ จนกระท่ังมกีำรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉำกในกำรถำ่ยท ำภำพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชือ่” และ “อูเ๋หยยีน

เตอะซนัชวิ” ทัศนยีภำพภเูขำทีส่วยงำมในฉำกภำพยนตร ์ไดด้งึดดู นักทอ่งเทีย่วจ ำนวนมำกให ้

เดนิทำงมำชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมำคกึคักและมชีวีติชวีำอกีครัง้  

  

 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  (อาหารซฟีู้ ด...  สไตลไ์ตห้วนั) 

 
น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก ใหท้ำ่นอสิระแชน่ ้ำแรภ่ำยในหอ้งพักตำมอัธยำศัย เพือ่สขุภำพทีแ่ข็งแรง และ

ผวิพรรณทีด่ ี โรงแรม The Loft Sea Side Hotel หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    พพิธิภณัฑก์ูก้ง – รา้นขนมเหวย๋เกอ๋ – ข ึน้ตกึไทเป 101 (รวมคา่ข ึน่ชมววิช ัน้ 

89) ซเีหมนิตงิ  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง พพิธิภัณฑซ์ึง่ไดช้ือ่วำ่ เป็น 1 ใน 4 สดุยอด

พพิธิภัณฑข์องโลก สถำนทีร่วบรวมของล ้ำคำ่ในพระรำชวงักูก้งของปักกิง่ไวท้ีน่ีทั่ง้หมดซึง่มปีระวตั ิ

ยำวนำนกวำ่ 5,000 ปีชมของล ้ำคำ่หำยำก เชน่ หยกผักกำดขำว หยกหมสูำมชัน้ หยกตรำประทับ

ประจ ำตัวเฉียนหลงฮอ่งเต ้และงำชำ้งแกะสลักฯลฯ   หลังจำกนัน้น ำทำ่นเลอืกซือ้ของฝำก ขนมยอด

นยิมของไตห้วนั ทีร่า้นเหวย่เกอ๋ (ขนมพำยสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) หลังจำกนัน้

เดนิทำงสูเ่มอืงเถำหยวน 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั ทา่นละ 1 เซ็ท) 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูต่กึไทเป101 (รวมคำ่ขึน้ตกึ ชมววิชัน้ 89 รำคำ 600 NT แลว้) ตกึทีม่คีวำมสงูถงึ 

508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภำยในตัว

อำคำรมลีกูตุม้ขนำดใหญห่นักกวำ่ 900 ตัน ท ำหนำ้ทีก่ันกำรสัน่สะเทอืนเวลำทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและ

น ำทำ่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวำมเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยควำมเร็วประมำณ 1,008 เมตรตอ่นำที  

ค า่    อสิระอาหารค า่ เพือ่อรรถรสในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

  

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นสมัผัสแหลง่ชอ้ปป้ิงยำ่นกลำงคนื ซเีหมนิตงิ หรอืสยำมสแควไ์ตห้วนั ใหท้ำ่นได ้

อัพเดทแฟชัน่ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำย ทัง้สนิคำ้แฟชัน่       เทรนดใ์หม่ๆ  มำกมำย อำท ิ

Onitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ 

 
น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก  โรงแรม THE GREEN WORLD HOTEL SONG SHAN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่   

วนัทีห่กของการเดนิทาง      ไทเป – วดัหลงซนัซือ่ – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – GERMANIUM 

                                        MITSUI OUTLET – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 
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เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

น ำทำ่นชมวดัหลงซนัซือ่ถอืเป็นวดัเกำ่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงใหท้ำ่นไดส้มัผัสควำมงำมของสถำปัตยกรรม

ไตห้วนัแบบ ดัง้เดมิ สรำ้งขึน้ใน พ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยควำมศรัทธำใน

ศำสนำของชำววำ่นหัว วัดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิำกรรมและสถำปัตยกรรมทีป่ระณีต

งดงำม หลังจำกนัน้น ำทำ่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ร ำลกึถงึอดตี

ประธำนำธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถงึ 3 ปี สรำ้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่

ประมำณ 205 แสนตำรำงเมตร ทำ่นสำมำรถชมชวีประวตัแิละรปูภำพประวตัศิำสตรส์ ำคัญทีห่ำดไูด ้

ยำกภำยในอนุสรณ์สถำน เดนิทำงสูเ่มอืงเถำหยวน อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง  

 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พระกระโดดก าแพง) 

 

น ำทำ่นแวะชอ้ปป้ิงรำ้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีม่คีณุสมบัต ิท ำให ้

เลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ควำมกระปรีก้ระเปรำ่ และคลำย ควำมเครยีด รวมถงึปะกำรังแดง เป็นอัญมณี

ล ้ำคำ่ทีส่ดุในโลกซึง่มอียูไ่มก่ีท่ี ่หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเถำหยวน 

 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง Mitsui outlet เป็น Outlet สญัชำตญิีปุ่่ นทีเ่พิง่มำเปิดในไตห้วนั มสีนิคำ้ให ้

เลอืกชอ้ปป้ิงมำกมำย อำท ิSkechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, 

Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake 

21.40 น. 

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิเถำหยวน สนำมบนิแหง่ชำตปิระเทศไตห้วนั อ ำลำกรงุ

ไทเป เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ EVA AIR (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 กก.) โดย

เทีย่วบนิที ่BR205/203 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

00.25 น.  เดนิทำงกลับถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิำพ 

 

 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั* 
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ไตห้วนั ไทเป 101 – อาลซีนั Peak Peak 

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิEVA (BR) 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น 

( ราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคา

เด็ก ) 

 

  พกัเดีย่วเพิม่ 

02-07  ต.ค.60 18,811.- 5,000.- 
3 – 8, 23 – 28 ต.ค. 60 19,911.- 5,000.- 
7 – 12 พ.ย., 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 19,911.- 5,000.- 
12 – 17, 19 – 24 ธ.ค. 60 19,911.- 5,000.- 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 1,200 เหรยีญ

ไตห้วนั/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้
วำ่งประทับตรำเขำ้ออกเมอืงอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้   
หมายเหต ุ: ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกับบดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 
**เนื่องจำกในรำยกำรมรีะบุลงรำ้นชอ้ปป้ิง... หำกลูกคำ้มคีวำมประสงคจ์ะแยกตัวจำกกรุ๊ปไม่ร่วมลงรำ้น...ทำง
บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 500NTD/ทำ่น/รำ้น *** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน และ
อยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
** ในกรณีทีท่่ำนจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดหำหอ้งพัก
แบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษัิทอำจมกีำรจัดหอ้งพักใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทำ่น 
6. คำ่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล
กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกันกำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิกับ
ทำงบรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]    
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกันทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท]  
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกันทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี    
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
   1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (PASSPORT) และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
   2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวและอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซักรดี 
คำ่โทรศัพท ์
   3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
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   4. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
   5. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
   6. คำ่ทปิส ำหรับคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่  ท่ำนละ 1,200 เหรยีญดอลล่ำไตห้วัน ต่อท่ำน/ทรปิ …หัวหนำ้ทัวร์
ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของลกูคำ้ 
   7. ค่ำธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศไตห้วัน ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงไทย(เลม่ขำ้รำชกำร) ตอ้งยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศ
ไตห้วนัมคีำ่ธรรมเนยีม 1,700 บำทตอ่ทำ่น และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น ใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 5-7 
วันท ำกำร (ส ำหรับพำสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หมำยเหตุ ตัง้แตว่ันที ่1 สงิหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 
2561 ไตห้วนัยกเลกิกำรขอวซีำ่ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงไทย ทำ่นสำมำรถเขำ้ไตห้วันโดยไมต่อ้งขอวซีำ่... แตห่ำก
มปีระกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใชว้ซีำ่ ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่วซีำ่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว ทำง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ, รปูแบบกำรใหบ้รกิำรหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊
มกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
    3.1 กรณุำช ำระยอดเต็ม  
    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 
4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลังจำกมกีำรจำ่ยเงนิมัดจ ำ 
4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 
4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยกำรผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
    **ส ำคัญ!! บรษัิท ท ำธรุกจิเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศปลำยทำงโดย
ผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ไทย,ฮ่องกง และจีน ขึน้อยู่กับกำรพจิำรณำของ
เจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตัวของท่ำนเอง ทำงหัวหนำ้ทัวรแ์ละมัคคเุทศก์
ไมส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 
4.6 เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้ม
คณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯไม่
สำมำรถควบคมุไดเ้ชน่กำรนัดหยดุงำน,จลำจล,กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ (โปรแกรม
และรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภำวะอำกำศ และเหตสุดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่ม่
สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทำงเป็น
ส ำคัญ) 
7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำรโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
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8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน10 ท่ำนทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงโดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่ำน
ทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย7 วนักอ่นกำรเดนิทำง  
9.เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้   
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเคลือ่นวนัเดนิทำงกลับ ท่ำน
จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำร
บนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ ำเนนิกำร 
ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 
2.ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บคำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แลว้แต่
สำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   
3.หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำย
ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 
4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ   
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น  
สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1.เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกันและบำงโรงแรม
อำจมหีอ้งพักแบบ 3 ทำ่นจ ำนวนไมม่ำกนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
2.กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 
ยำนพำหนะ และสถำนทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสัมมนำ ดูงำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน
กำรเดินทำง ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอุบัต ิเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกดิจำกโรงแรมที่พัก 
ยำนพำหนะ,  อันเนือ่งจำกอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล, 
สงครำมกำรเมอืง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมลำ่ชำ้ของ
เทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่น
งำนทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอัครรำชทูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดง
เหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทูต) ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษัิทฯ หมำยรวมถงึในระหว่ำงกำร
เดนิทำงท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่ำงประเทศ แต่ทำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตำมเงือ่นไขที่
บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฏเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฏบิัต ิ
ตำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคุมโรคตดิต่อเฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่กำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิ
กฎหมำย บรษัิทฯ จะไมค่นืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกล่ำว บรษัิท จะยดึถอื
และค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภัยของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 


