
 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึง

จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบั

บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัเหว่ินหวู่ – เมืองไถจง – 

COSMETIC SHOP – ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหาร

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน  

 (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที่อีกครั้ง) 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็น

มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan 

(แผ่นดินแม่แหง่ไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้

 น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบ

สุริยนั จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

โด่งดัง และเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


ของชาวไตห้วัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมาย และ

ทะเลสาบแหง่น้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม

เกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถังซัมจัง๋ท่ี 

วัดพระถังซัมจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือใครไดม้าเยือน

ยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ี

นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

บ่าย จากน้ันน าทุกท่านสกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเหว่ินหวู่ เพื่อสกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้

แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่

ดา้นหนา้ของวดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  แวะร้าน 

COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางคร์วมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วนัใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มท่ี น าท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟ่งเจี๋ย ไนทม์าร์

เก็ต ตั้งอยู่ท่ีเมืองไถจง บริเวณใกลม้หาวิทยาลยัฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นตลาด

กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ อีกทั้งอาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติ

แบบ Street Food มากมายท่ีดึงดูดนัดท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาชิม ล้ิมรสของความอร่อย และท่ี

ส าคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งน้ีน้ันมีสินคา้แบรนด์ท่ีมักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 

อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 



วนัที่สาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ถ่ายรูป

คู่ตกึไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย ์

ส ร้อ ย สุ ข ภ าพ ( เ จ อ ม า เ น่ี ย ม )  ท่ี เ ป็ น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ 

และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้ ง มีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 

เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ 

...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัท่ี รา้นเหว่ยเก๋อ 

ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ สดๆ 

มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้าผ้ึง ของกิน

เล่นไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออยา่งปอรป์คอรน์ชีส จากน้ันน าทุกท่านชม อนุสรณส์ถาน

เจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถ

ชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ ม

แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความ

ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีก

หน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา   

และน าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป

101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน

ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 

508 เมตร จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการช้

อปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาด

กลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และมี

ชื่อเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแหง่น้ีท่านสามารถเลือกซ้ือของกิน ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้ 



เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่

ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้

ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดยงัท่ี

แหง่น้ีเม่ือมาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกว่าท่ีขายในไทยบา้น

เราอีกดว้ย อีกทั้งยงัถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยงัมีชานม

ไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน

ตามอธัยาศยั 

พกัที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ผิงซี – หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน - ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – วัดหลงซาน - รา้นนาฬิกา – 

ยา่นซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือท่ีรูก้นัในชื่อเสน้ทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีชื่อเสียงโด่งดงั

มาจากภาพยนตรร์กัโรแมนติกเร่ือง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานท่ี

แห่งน้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเ์ร่ืองน้ี จึงท าใหท่ี้น่ีไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเสน้ทาง

รถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยูใ่นเสน้ทางรถไฟผิงซี คือ 

หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี เป็นหมู่บา้นท่ีมีทาง

รถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งท่ีแห่งน้ียงัขึ้ น

ชื่อในเร่ืองของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ท่ีแห่งมีจะมีการจดัเทศกาล 

PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซียว หรือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 จากน้ันพาทุก

ท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พรอ้มทั้งเขียนค าอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (รายการ

ทวัรน้ี์รวมค่าโคมขงหมิง โดยแบ่งเป็น 4 ท่านต่อ 1 โคม) นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถ

เดินชม หรือเพลิดเพลินไปกบัรา้นอาหารทอ้งถ่ิน หรือขนมชื่อดงัไอศครีมถัว่ตดั และรา้นขาย

ของท่ีระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่ว

เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นค้า 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเ ฟ่ิน  ให้ท่านได้เลือก

รบัประทานตามอธัยาศยั 

บ่าย น าทุกท่านไปยงั วัดหลงซาน เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วดัแห่งน้ีมีอายุ

ราวๆเกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผูค้นมกัจะมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีส าคญัเร่ืองความ

รกั เชื่อกนัว่าใครท่ีไม่ประสบความส าเร็จเร่ืองความรกั ใหม้าขอพรท่ีวดัแห่งน้ี แลว้ความรกั

จะกลบัมาดีขึ้ น น าท่านแวะ รา้นนาฬิกา ใหท่้านไดเ้ลือกชมนาฬิกายี่หอ้ยอดนิยมจากทัว่โลก



มากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ี

เปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั 

ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั ่น เ ส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอางค ์หรือของก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบ

รนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักช้

อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินตงิ ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

วนัที่หา้ สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้                                                         

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

12.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที่อีกครั้ง) 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ , เด็ก 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

18 – 22 สงิหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

21 – 25 สงิหาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

25 – 29 สงิหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

01 – 05 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

08 – 12 กนัยายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

11 – 15 กนัยายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

15 – 19 กนัยายน 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

18 – 22 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

25 – 29 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 



 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

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  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 



 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก 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 ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน 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 จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ 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 าขึ้ นเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 

 


