
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีง
ไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป ()( – นั *งกระเชา้เหมาคง 



)-.)) น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั0น 1 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 
AIRWAYS มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรับ และใหบ้ริการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และเช็คอินรับ
บตัรที�นั�งบนเครื�องบิน  

08.15 น.    นําท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เที�ยวบินที� TG632 บรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 1 ชั *วโมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั/นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้นั/น 
เที*ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และนํ0าผลไม ้   

พรอ้มนําคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั เป็นศูนยร์วมทางดา้น
ต่างๆของไตห้วนั ทั/งในเรื�องของการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม 
ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 7 ลา้นคน จากนั/นนําท่านชม อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค ที�สรา้งขึ/ นเพื�อราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการ
สรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. ;<=> มีพื/ นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน
สามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์าํคญัที�หาดูไดย้ากในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในมีรปูปั/ นสรา้งจากทองสมัฤทธิDประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มีใบหน้า
ยิ/ มแยม้ และมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ F นายตลอดเวลา และที�กําแพงดา้นในหลังมีขอ้ความ
ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 7 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร ์โซนชั/นล่างของอนุสรณ์สถานเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทั/ งยังมีการจัดแสดงสิ�งของ
เครื�องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ� งความ
พิเศษหากใครได้มาเยี�ยมที� แห่ง นี/ คือ พิ ธี
เปลี�ยนเวรยามทหาร ซึ�งจะมีทุกๆ ตน้ชั �วโมง 
ตั/งแต่เวลา ;>:>>-;I:>> ของทุกวนั และนํา
ท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตกึไทเป()( ตึกที�
มีความสูงเป็นอันดับ J ของโลก (อันดับในปี 
2016) ซึ�งมีความสูงถึง J>= เมตร นําท่าน นั *งกระเชา้เหมาคง เป็นกระเชา้สาํหรบันั�งขึ/ น
เขาเหมาคงซึ�งเป็นอีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวสาํคญัของเมืองไทเป พบกบัความตื�นเตน้ขณะนั�ง



กระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที�พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยูสู่งยิ�งกว่าดงป่าบนเขา
เหมาคงเสียอีก โดยกระเชา้กอนโดลาลอยอยูบ่นความสงูกวา่ 300 เมตร  

 

คํ *า  บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสี*ยวหลงเปา 
พกัที* FUSHIN HOTEL ระดบั1ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที*สอง หมู่บา้นโบราณจิ*วเฟิ* น – อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ยา่นซีเหมินตงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั/นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ*วเฟิ* น ที�ตั/งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�ว
เฟิ� น ปัจจุบันเป็นสถานที� ท่องเที�ยวแบบถนนคนเดินที� เก่าแก่และมีชื�อเสียงในไต้หวัน 
เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั/งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื�นชม
วิวทิวทศัน์ รวมทั/งเลือกชิมและซื/ อชาจากรา้นคา้มากมาย 

เที*ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 
บ่าย  นําท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ*ว อุทยานแห่งนี/ ตั/งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพื/ นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การกดัเซาะของนํ/าทะเล และลมทะเล ทาํให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าตื�นตาตื�นใจ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินีซึ�ง
มีชื�อเสียงโด่งดังไปทั �ว  พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี*ยม)  ที� เ ป็น
เครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั/งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั/ งพาชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 
เครื�องประดบัลํ/าค่าของชาวไตห้วนัตั/งแต่โบราณ จากนั/นนําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์
มารเ์ก็ต ตั/งอยูใ่นเมืองไทเป ที�แหง่นี/ เปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม
แฟชั �นที�ทันสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชั �น 
เสื/ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์หรือของกิQฟชอ้ปมากมายที�มีใหอ้พัเดทแฟชั �นเรื�อยๆ 
ไม่วา่จะเป็นของแบรนดด์งั หรือไม่มีแบรนด ์ยิ�งไปกวา่นั/นท่านสามารถเลือกซื/ อสินคา้แบรนด์
ดงัของทีนี�ไดใ้นราคาสุดคุม้  

คํ *า  อิสระอาหารคํ *า ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที* FUSHIN HOTEL ระดบั1ดาว หรอืเทียบเท่า 



วนัที*สาม หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั Wง – วดัเหวิ*นหวู่ –     
วดัจงไถซานซื*อ -ไทจง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ซึ�งถือไดว้า่เป็นมณฑลที�ใหญ่ที�สุดของประเทศไตห้วนั 

และไดร้บัการตั/งชื�อเล่นวา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) นําท่านลงเรือ
สาํหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�งที�เป็นที�นิยม

ของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบมีจุดสาํคญัที�น่าท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี/ มีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สุดในโลก นําคณะ
นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั aงที� วดัพระถงัซมัจั Wง ซึ�งอนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

เที*ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั (บุฟเฟ่ต)์ 
นําท่านนมสัการสิ�งศกัดิDสิทธิDที� วัดเหวินหวู่ สกัการะศาสดาขงจืQ อ เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที�ตั/งอยูห่น้าวดั ซึ�งมีมลูค่า
ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั/นนําท่านเที�ยวชม วัดจงไถซาน ซึ�งถือว่าเป็นวดัที�ใหญ่

ที�สุดในโลก งบประมาณสรา้งวดันี/ กว่าหมื�นลา้นบาท  มีความสูง ;J> เมตร ออกแบบโดย
วิศวกรท่านเดียวกันกับตึกไทเป ;>; มีโครงสรา้งที�แข็งแกร่งมาก เมื�อปี ;<<< เกิด
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที�เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป 
แต่วดัจงไถถานนี/ กลับไม่เป็นอะไรเลย จึงสรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัอย่างมาก มี
หอ้งเรียนกวา่ ;,>>> หอ้ง เพื�อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม นําท่านกราบนมสัการสิ�งศกัดิD
สิทธภ์ายในวดั    

คํ *า  บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ*น    

พกัที*  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั - ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
จากนั0นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ0าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั เชื*อว่าถา้
ไดแ้ช่นํ0าแรแ่ลว้จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ0 น 

วนัที*สี* เจยีอี0  – รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานที�มีชื�อเสียง

สลบักับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั/นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที� รา้นชา ชาที�ขึ/ นชื�อ

ที�สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็น ;,>>> เมตรจากระดบันํ/าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนิยมซื/ อกนั จากนั/น
เดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที*ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 



หลงัอาหารกลางวนันําท่านชมจุดท่องเที�ยวสาํคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ�งเป็น
อุทยานที�มีความสวยงาม และมีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที�มี

สวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่าก จึงเป็นอุทยานที�มีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั 
ใหท่้านไดดื้�มดํ �ากบัธรรมชาติของป่าศกัดิDสิทธิDอาลีซานโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบั
ตน้สนสูงชัน อายุกว่า ;,>>> ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 7 และเดือน d  ท่านจะไดชื้�นชมสีชมพูของดอกซากุระที�จะบาน
สะพรั �งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด จากนั/นนําท่าน นั *งรถไฟโบราณ เพื�อกลบัสถานีรถ

บัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที�ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของไตห้วนัและเป็นเมือง

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  
คํ *า  บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ*น  
พกัที*   SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที*หา้ เกาสง – วดัฝอกวงซาน – หา้งสรรพสนิคา้ E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – 
ชอ้ปปิ0 งยา่นซินจอืเจยีง   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านแวะสกัการะองคพ์ระใหญ่แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางดา้นศาสนา

พุทธที�มีขนาดกวา้งใหญ่และมีความอลังการมากที�สุดแห่งหนึ� งของไตห้วัน โดยวัดแห่งนี/
เปิดตวัเมื�อปลายปี F>;; มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกัษ์พรอ้มกบัเจดียข์นาดมหึมาเรียงราย
ดา้นหน้าอยู่ F ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภูเขาทําใหไ้ดร้บัการแนะนําจากเว็บไซตต่์างๆ จนมี
นักท่องเที�ยวเดินทางมาเยี�ยมชมกนัอย่างมากมาย จนทาํใหส้ถานที�แห่งนี/ กลายเป็นหนึ�งใน
แลนดม์ารค์อนัดบัตน้ๆ ของประเทศไตห้วนัในเวลาไม่นาน ว่ากนัว่าปัจจุบนัเป็นสถานที�ที�มี
นักท่องเที�ยวแวะมาเยี�ยมชมมากที�สุดของไตห้วัน โดยสถานที�แห่งนี/ มีสถาปัตยกรรมที�
สวยงาม มีความเป็นเอกลกัษณ ์ไม่สามารถพลาดชมได ้

   
จากนั/นนําท่านเพลิดเพลินไปกบั หา้งสรรพสินคา้ E-DA OUTLET MALL โดยหา้งแห่งนี/

ตั/งอยูใ่จกลาง E-DA WORLD และที�แห่งนี/ ถือว่าเป็นหนึ�งในเอาท์เล็ทที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีก
ดว้ย ใหก้ลิ�นอายความเป็นยุโรป เนื�องจากตวัอาคารของที�นี� ไดร้ับการออกแบบตามสไตล์



สถาปัตยกรรมยุโรปทั/งหมด อีกทั/งยงัเป็นสวรรคนั์กชอ้ป เพราะที�แห่งนี/ รวมแบรนดด์งัระดบั
โลกเอาไวด้ว้ยกนัมากมายรวมกว่า k>> แบรนด ์อาทิเช่น TOMMY HILFIGER, CALVIN 
KLEIN, TOD’S, DKNY, POLO BY RALPH LAUREN, GUCCI และอื�นๆ อีกมากมาย พรอ้ม
ส่วนลดมากมายสงูสุดถึง =>%  

เที*ยง  อิสระอาหารคํ *า ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พาทุกท่านไปยงัสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa Boulevard Station ซึ�งเป็นที�ตั/งของโดม
แห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT อีกหนึ�ง

สถานที�ที�ไม่ควรพลาดเมื�อมาเยือนเกาสง 
ซึ� ง ที� แห่งนี/ เ ป็นประติมากรรมกระจกสี
กลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ออกแบบโดย
สถาปนิกชื�อดังชาวอิตาลี ภายใตแ้นวคิด
ของดิน นํ/า ลม ไฟ แทนดว้ยสีแดง เหลือง 
นํ/ าเงิน และเขียว เพื�อถ่ายทอดเรื�องราว
ต่างๆออกมา ซึ�งถือเป็นอีกหนึ�งไฮไลท์ของ
เมืองนี/    

คํ *า  บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ*น  
จากนั/นนําท่านชอ้ปปิ/ ง ยา่นซินจือเจียง  ย่านที�มีชื�อเสียงที�สุดของเมืองเกาสงโดยเฉพาะใน

ดา้นแฟชั �น อาทิเช่น เสื/ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์และนาฬิกา นอกจากแฟชั �น
แลว้ ยา่นนี/ ถือไดว้่าเป็นแหล่งนัดรวมของวยัรุ่นอีกดว้ย เพราะที�แห่งนี/ มีรา้นขนม รา้นอาหาร  
หรือคาเฟ่ต่างๆ มากมาย 

พกัที*  CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที*หก ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร้ว่ง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทาํขนมพายสบัปะรด) 
– สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่านเยี�ยมชม ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดู
ใบไมร้่วง (Spring and Autumn Pavilions) 
โดยศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไม้ร่วง เป็น
อาคารและเทวรูปในลทัธิเต๋าดั/งเดิม สรา้งเพื�อ
อุทิศแด่เทพเจา้สงครามกวนอู รูปปั/ นใหญ่เจา้
แม่กวนอิมทรงบนหลงัมงักรซึ�งทอดตวัโอบรอบ
บริเวณ ใหภ้าพที�ดูเป็นเอกลักษณ์ และสรา้ง
ความน่าสนใจ บริเวณที�นี/ ประกอบดว้ยหอคอยสูงสี�ชั/น F หลงั มีระเบียงสีเขียวเชื�อมต่อกบั



ชั/นสีเหลือง  หลังจากนั/นนําทุกท่านไปเยี�ยมชมอีกหนึ� งสถานที�ที�น่าสนใจ โรงงานพาย
สับปะรด ที�นี� มีขนมที�มีชื�อเสียงที�ถือไดว้่าเป็นของฝากที�เป็นสัญลักษณ์ ที�หากมาเยือน
ไตห้วนัแลว้ตอ้งซื/ อกลบัไปเป็นของฝาก อีกทั/งที�แหง่นี/ ยงัมีกิจกรรมที�ใหทุ้กท่านไดร่้วมสนุกคือ 
การทาํขนมพายสบัปะรด (DIY PINEAPPLE CAKE SHOP) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ 
สนามบินเกาสง 

 
15.20 น. นําท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� 

TG2689 บรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 1 ชั *วโมง)     
17.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

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

 
** หากท่านที*ตอ้งออกตั Wวภายใน (เครื*องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที*ทุกครั0งก่อนทาํการออกตั Wว 

เนื*องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี*ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทุกทา่นที*ใชบ้ริการ *** 

**โรงแรม ที*พกั และโปรแกรมท่องเที*ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี*ยนขึ0 นอยูก่บัความเหมาะสม โดย
คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดินทางในแตล่ะครั0งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน (- ท่านขึ0 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตาม

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqในการเลื*อนการเดินทาง หรอืเปลี*ยนแปลงราคา** 
 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

s-t ท่าน 

( เด็ก s ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ *ากว่า(sปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ *ากว่า(sปี) 

พกัเดี*ยว
เพิ*ม 

ราคาไม่
รวมตั Wว

เครื*องบิน 
su เม.ย. – )( พ.ค. s-u( sv,777 sv,777 sv,777 8,000 17,777 
s- – t) กรกฎาคม s-u( t(,777 t(,777 t(,777 8,000 17,777 
)y – (t สงิหาคม s-u( sv,777 sv,777 sv,777 8,000 17,777 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน s ปี -,900 บาท** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ*นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,2)) NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที*ยวแห่งเมืองจีนเพื*อโปรโมทสินคา้
พื0 นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี*ยม, ปะการงัสีแดง ซึ*งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี0 แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล
ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื0 อหรือไม่ซื0 อขึ0 นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ทั0งสิ0 น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิqในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที*เกิดขึ0 นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน -s)) NT /ท่าน  

อตัราค่าบริการนี0 รวม  
� ค่าตั aวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี  
� ค่านํ/าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 7> กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ F ท่านหรือ  7 ท่าน   
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื/ อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ;,>>>,>>> บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารนี0 ไม่รวม  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ 
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ;,2>> NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม k% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 7% 



เงื*อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั/งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์/นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี/  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 
 

เงื*อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี/  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

F.F ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

F.7 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั/งหมดทั/งนี/  ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั aวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื/ อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั/งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี/  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



เงื*อนไขและขอ้กาํหนดอื*นๆ 
1. ทวัรนี์/ สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั/น 
2. ทัวร์นี/ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั/งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั/งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ;J 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย k วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ;> วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา 
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั aวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี� มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั/งนี/ บริษัทจะ
คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิD ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ/ นของ
นักท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการนี/ คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา   
ดงันั/น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ/ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา  
แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั aวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื/ อเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั/น      

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   
;.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ/ นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ;>>     

มิลลิลิตรต่อชิ/ น ไดไ้ม่เกิน ;> ชิ/ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา 
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ ; ใบเท่านั/น ถา้ 
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ/ นไปบนเครื�องบินดงันี/    



2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ/ นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั   
ไดแ้ก่แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า F>,>>> mAh หรือน้อยกว่า ;>> Wh 
สามารถนําขึ/ นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน   

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า F>,>>> - 7F,>>> mAh หรือ ;>>-;I> Wh สามารถ
นําขึ/ นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ F กอ้น  

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 7F,>>> mAh หรือ ;I> Wh หา้มนําขึ/ นเครื�องใน
ทุกกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
**************************************** 


