
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

��.�� น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั�น � แถว � สายการบินนกสกู๊ต ซึ งจะมี

เจา้หน้าที คอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเรื องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั�งเช็คอินรบับตัรที 
นั งบนเครื องบิน  
(หรือนดัหมายเวลา 22.00น. สาํหรบัวนัที�ไฟลทบิ์นเวลา �(.�� น.) 

วนัที�สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั /ง - หมู่บ้าน

วฒันธรรม 4 ชนเผ่า – ไถจง 

02.15 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เที ยวบินที  XW182  
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน A ชั �วโมงโดยประมาณ) 
(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันัFน โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที�อีกครัFง) 

เที ยวบิน เวลาไป วนั (สปัดาห)์ 
 

XW182 
��.�G �H.�G 

วนัจนัทร ์/ วนัองัคาร / วนัพุธ /  
วนัพฤหสั / วนัศุกร ์/ วนัอาทิตย ์

�(.�� 05.10 วนัเสาร ์

�H.�G น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั�นตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้นั�น นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรบั

อากาศ ซึ ง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่เป็นมณฑลที ใหญ่ที สุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตั�ง
ชื อเล่นวา่ MOTHER EARTH OF TAIWAN (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช และนํFาผลไม ้

นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ งเป็นอีกหนึ งสถานที 

ท่องเที ยวที โด่งดงั และเป็นที นิยมในหมู่นักท่องเที ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนี� มีจุดท่องเที ยวที สําคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี� ยังมีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร จากนั�นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที 
เล็กที สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี�  อีกทั�งนําคณะนมัสการ
พระอัฐิของพระถังซัมจั Nงที  วัดพระถงัซัมจั /ง ที อันเชิญมาจาก

ชมพูทวีป รวมถึงของกินที พลาดไม่ไดเ้มื อใครไดม้าเยือนยัง
ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นั นคือ ไข่ตม้ใบชา ซึ งถือเป็นของกิน 



หรือของทานเล่นที เป็นที นิยมในหมู่นักท่องเที ยวที มาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้่า
ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิ� มลอง  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 
บ่าย นําท่าน นั �งกระเชา้ลอยฟ้า เยี ยมชม หมู่บา้นวัฒนธรรม 4 

ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture หนึ งจุดไฮไลทข์อง
ไต้หวัน ที รวมความหลากหลายสีสรรไวใ้นที เดียว หมู่บา้น
วฒันธรรม ` ชนเผ่า ตั�งอยูเ่มืองหน่านโถว ซึงหมู่บา้นแห่งเป็น
สถานที ที จดัแสดงวถีิชีวิตและวฒันธรรมของชาวพื� นเมืองแบบ
ดั�งเดิม เช่น การเตน้รําแบบพื� นเมืองดั�งเดิม การรอ้งรําทํา
เพลง และการ จาํลองพิธีการแต่งงานแบบพื� นเมืองดั�งเดิม อีก
ทั�งยั งมีหมู่บา้นจําลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให ้ท่านได้
เลือกซื� อของที ระลึก ณ รา้นขายของที ระลึกของแต่ละชนเผ่า 
นอกจากนั�น ณ ที แหง่นี� ยงัมี สวนพฤกษชาติใหท่้านไดร้บัชม 

 
 

ค
ว
า
ม
ส
วยงามของธรรมชาติ ซึ งในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเขา้สู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์และสวน
สนุกใหท่้านไดส้นุกสนานครื� นเครง (ไม่รวมค่าเครื�องเล่น)  
(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอก
ซากุระกาํลังเบ่งบาน ทั*งนี*ขึ*นอยู่กับสภาพอากาศ) 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พกัที�  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั G ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

จากนัFนใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํFาแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึ�งการแช่

นํFาแรเ่ชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํFาแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึF น 

วนัที�สาม ฟารม์แกะชิงจิF ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิF ง) - COSMETIC SHOP 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะชิงจิF ง หรือ Cingjing Fram ที ได้รับสมญานามว่า 

“สวิตเซอร์แลนด์แดนไตห้วนั” ตั�งอยู่ในเขต หมู่บา้น Datong Village แห่งเมืองหนานโถว  
(Nantou) บนภเูขาสงู มีอุณหภมิูอากาศที เย็น สบายตลอดปี พรอ้มทั�งวิวทิวทศัน์ที  เมื อปี  ค.ศ.
1961 มีนายทหารที ไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูนนาน 
กลบัคืนสู่ไตห้วนั ไดเ้ริ มทาํการพลิกฟื� นผืน ดินตรงนี� ใหเ้ป็นฟารม์แกะชิงจิ� งที สวยงามในปัจจุบนั 
(ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจิ*งจะผลิดอกเบ่งบาน
พรอ้มกนั)   
 
 
 

 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถิ�น 

  จากนั�นนําท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิF ง) ที มีความสูงประมาณ 
l,noo เมตรจากระดับนํ� าทะเล ใหทุ้กท่านได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความ
สวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพที สวยงาม หลงัจากนั�นนําท่านแวะ COSMETIC SHOP ที มี
เครื องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ�ามัน / ยานวดที ขึ� นชื อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนั
อย่างเต็มที  

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พกัที�   SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�สี� เจยีอีF  – รา้นชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลีซานที มีชื อเสียงสลบั

กบัภเูขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากนั�นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที  รา้นชา ชาที ขึ� นชื อที สุดของ

ไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็น
พนัเมตรจากระดบันํ�าทะเล และเป็นของฝากที คนไทยนิยมซื� อกลบัเป็นของฝาก 
จากนั�นเดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน เมนูอาหารจีนทอ้งถิ�น 
หลังอาหารกลางวนันําท่านชมจุดท่องเที ยวสําคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ งเป็น
อุทยานที มีความสวยงาม และมีชื อเสียงที สุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที มี



สวยงาม มีความสมบรูณข์องธรรมชาติอยู่มาก และมีชื อเสียงที สุดของไตห้วนั ใหท่้านเดินชมดื ม
ดํ  ากบัธรรมชาติของป่าศักดิsสิทธิsอาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสูงชนั 
อายุกวา่ l,oooปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ เดือน � และเดือน t  ท่านจะไดพ้บสีชมพขูองดอกซากุระที จะบานสะพรั  งพรอ้มกบัพรรณ
ไมอี้กนานาชนิด จากนั�นนําท่าน นั �งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส และนเดินทางมุ่ง

หน้าสู่ เมืองไทจง เมืองที ใหญ่เป็นอันดับ� ของไตห้วนัเป็นเมืองที เป็นศูนย์กลางทางดา้น

การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

 

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ

กาํลังเบ่งบาน ทั*งนี*ขึ*นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถิ�น   

พกัที�   TALMUD HOTEL – YUAN DE หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที�หา้ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่

ตึกไทเป (�( – ยา่นซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั�ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ �ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที เป็น
เครื องประดับเพื อสุขภาพ มีทั�งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกนัรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั�งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 
เครื องประดับลํ�าค่าของชาวไตห้วนัตั�งแต่โบราณ นําท่านเลือกซื� อของฝาก ขนมพายสบัปะรด 
ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา 



จากนั�นนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที สรา้งขึ� นเพื อ

ราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ งใชเ้วลาในการสรา้งถึง 
3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื� นที ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์
สาํคญัที หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั� น
ทาํจากทองสมัฤทธิsประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั งขนาดใหญ่ที 
มีใบหน้ายิ� มแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ w นายตลอดเวลา 
และที กาํแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการ
ปกครองของท่านอยู่ � คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร ์โซนที ชั�นล่าของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค อีกทั�งทั�งยงัมีการจดัโชวสิ์ งของเครื องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ งพิเศษหากใคร
ไดม้าเยี ยมที แห่งนี� คือ พิธีเปลี ยนเวรทหาร ซึ งจะมีทุกๆตน้ชั  วโมง ตั�งแต่เวลา lo:oo-l�:oo 
ของทุกวนั และนําท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตึกไทเป(�( ตึกที มีความสูงเป็นอันดับ y ของ

โลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ งมีความสูงถึง yoz เมตร หลังจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ 
ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั�งอยู่ในเมืองไทเป ที แห่งนี� เปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งรวมแฟชั  นที ทันสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ
สินคา้แฟชั  น เสื� อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื องสําอางค ์หรือของ กิ| ฟชอ้ปมากมายที มีใหอ้พัเดท
แฟชั  นเรื อยๆ ไมว่า่จะเป็นของที มีแบรนด ์หรือไมมี่แบรนด ์อีกทั�งสินคา้มีแบรนดข์องทีนี� ยงัถือได้
วา่มีราคาที ถกูเหมาะสาํหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ� งกนัอยา่งจุใจ 

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า ณ ซีเหมินติง ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที�  FUHSIN HOTEL ระดบั A ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�หก สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํFาผลไม)้ 

�4.A� น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกูต๊ เที ยวบินที  XW181 

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน A ชั �วโมงโดยประมาณ) 

12.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนัFน โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกบัเจา้หนา้ที�อีกครัFง) 

เที ยวบิน เวลาไป วนั (สปัดาห)์ 



 
XW181 

09.40 12.40 วนัจนัทร ์/ วนัองัคาร / วนัพุธ /  
วนัพฤหสั / วนัศุกร ์/ วนัอาทิตย ์

06.20 09.20 วนัเสาร ์
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั /วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครัFงก่อนทาํการออกตั /ว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเที�ยวบิน 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

�-� ท่าน 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั /ว 
เครื�องบิน 

01 – 06 กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�l.�� – �4.��) (n,777 6,000 11,900 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 20,777 6,000 12,900 

08 – 13 กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

(4 – �A กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) (n,777 6,000 11,900 

22 – 27 กุมภาพนัธ ์�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

�l ก.พ. – �� มี.ค. �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�l.�� – �4.��) (n,777 6,000 11,900 

28 ก.พ – 05 มี.ค. �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 21,777 6,000 13,900 

01 – 06 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 21,777 6,000 13,900 

�G – (� มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�l.�� – �4.��) (n,777 6,000 11,900 

07 – 12 มีนาคม �Gl( ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 20,777 6,000 12,900 



ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 

08 – 13 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

(� – (H มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�l.�� – �4.��) (n,777 6,000 11,900 

14 – 19 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

15 – 20 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

(4 – �A มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�l.�� – �4.��) (n,777 6,000 11,900 

20 – 25 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.(G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

23 – 28 มีนาคม �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�� – �G.(�) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.(G) 19,777 6,000 12,900 

27 มี.ค. – �( เม.ย.�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.(G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 19,777 6,000 12,900 

�� – �n เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.(G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) �(,777 H,��� 14,900 

�l – (( เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�� – �G.(�) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) �(,777 H,��� 14,900 

(� – (G เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.(G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 28,777 8,000 16,900 

(� – (n เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�� – �G.(�) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 27,777 8,000 16,900 

�� – �G เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�� – �G.(�) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 20,777 6,000 12,900 

�A – �4 เมษายน �Gl( 
ขาไป  XW182 (��.(G – �H.�G) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) 20,777 6,000 12,900 

�H เม.ย. – �� พ.ค.�Gl( 
ขาไป  XW182 (��.�� – �G.(�) 

ขากลบั  XW181 (�4.A� – (�.A�) ��,777 H,��� 13,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ปี G,900 บาท** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ (,0�� NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้

พืF นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการังสีแดง ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไว้ใน
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีF แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก



รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซืF อหรือไม่ซืF อขึF นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทัFงสิF น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิsในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึF นจากท่านเป็นจาํนวน
เงิน G,��� NT /ท่าน  

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึF นอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัFงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน (G ท่านขึF นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิsในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบริการนีF รวม  
� ค่าตั Nวเครื องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที มี  
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน wo กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที ยวตามรายการ  
� ค่าที พกัตามที ระบุในรายการ พกัหอ้งละ w ท่านหรือ  � ท่าน   
� ค่าเขา้ชมสถานที ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื� อที ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิท่านละ l,ooo,ooo บาท  (เงื อนไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนีF ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดื มที สั  งเพิ มนอกเหนือ รายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ น ท่านละ l,ooo NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ ม n% และภาษีหกั ณ ที จา่ย �% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื อสาํรองที นั ง  



2. นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที เหลือทั�งหมดกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื อนการเดินทาง นักท่องเที ยวหรือเอ

เจนซี (ผูมี้ชื อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที บริษัทอย่าง
ใดอยา่งหนึ งเพื อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี  (ผูมี้ชื อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที บริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพื อ
ทําเรื องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที ชาํระ
แลว้ 

w.w ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที ชาํระ
แลว้ 

w.� ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที ชาํระแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษัท
จะหักค่าใชจ้่ายที ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที ชําระแลว้เนื องในการเตรียมการจดัการนําเที ยว
ใหแ้กนั่กท่องเที ยว เช่น การสาํรองที นั งตั Nวเครื องบิน การจองที พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื อนไข หรือเที ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื อการท่องเที ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ ly ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย n วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย lo วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที ยวทุก
ท่านยินดีที จะชาํระค่าบริการเพิ มจากการที มีนักท่องเที ยวรว่มเดินทางน้อยกวา่ที ทางบริษัทกาํหนดเพื อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คาํ นําหน้า
ชื อ เลขที หนังสือเดินทางและอื นๆ เพื อใชใ้นการจองตั Nวเครื องบิน ในกรณีที นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี  มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการเปลี ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื อใหส้อดคลอ้ง กบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที เดินทางจริงของประเทศที เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึง 
ความปลอดภยัของนักท่องเที ยวส่วนใหญเ่ป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที เพิ มขึ� นของนักท่องเที ยว 
ที มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี ยนแปลง  หรือการ
บริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื น เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที ทางบริษัทเสนอราคา   ดงันั�น  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิs ในการปรับราคาค่าบริการเพิ มขึ� น ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอัตรา  
แลกเปลี ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Nวเครื องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี ยนแปลงเที ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น      

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง   
l.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ� นเครื องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน loo     

มิลลิลิตรต่อชิ� น ได้ไม่เกิน lo ชิ� น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา 
ออกมาใหเ้จา้หน้าที ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ l ใบเท่านั�น ถา้ 



สิ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที โหลดใต้
ทอ้งเครื องบินเท่านั�น     
1.1 สิ งของที มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที โหลดใตท้อ้งเครื องบินเท่านั�น    
2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี ยวกบัการนําแบตเตอรี สาํรองขึ� นไปบนเครื องบินดงันี�    

2.1 แบตเตอรี สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ� นเครื องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที จาํกัด   
ไดแ้กแ่บตเตอรี สาํรองที มีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ wo,ooo mAh หรือน้อยกวา่ loo Wh สามารถ
นําขึ� นเครื องไดไ้มมี่การจาํกดัจาํนวน   

2.2 แบตเตอรี สาํรองที มีความจุไฟฟ้า wo,ooo - �w,ooo mAh หรือ loo-l�o Wh สามารถนํา
ขึ� นเครื องไดไ้มเ่กินคนละ w กอ้น  

2.3 แบตเตอรี สาํรองที มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ �w,ooo mAh หรือ l�o Wh หา้มนําขึ� นเครื องในทุก
กรณี  

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

 


