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อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอียดเที�ยวบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ  

 -" ทา่น 
พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั 'ว 
เครื�องบนิ 

)* – ), สิงหาคม  ,.* BR206 01.45 – 06.35 
BR205 20.45 – 23.30 20,777 5,500 *",777 

 4 ส.ค. – )  ก.ย. ,.* BR206 01.45 – 06.35 
BR205 20.45 – 23.30 19,777 5,000 * ,777 

). – *) กนัยายน  ,.* BR206 01.45 – 06.35 
BR205 20.45 – 23.30 19,777 5,000 * ,777 

)8 - ** กนัยายน  ,.* BR206 02.15 – 07.05 
BR203 21.40 – 00.25 19,777 5,000 * ,777 

 8 ก.ย. – )* ต.ค. ,.* BR206 01.45 – 06.35 
BR205 20.45 – 23.30 19,777 5,000 * ,777 

 

�ราคานี+สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั+น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัZวเครื�องบนิปรบัขึ+น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี+โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัZวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัZวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัZวที�สนามบนิเท่าน ั+น* 

 

***หากมตี ัZวภายในกรุณาแจง้กอ่นทาํการจองและกอ่นโอนเงนิทกุคร ั+งทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท ี�

เกดิข ึ+น หากมกีารเปล ี�ยนแปลงเชน่กรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง***  

  

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั+นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั+น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิkเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภมิู  

23.00น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั@น A แถว R ประตู E สายการ
บิน EVA AIR มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับัตรที�นั �ง
บนเครื�องบิน 

วันที�สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื�อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา     
วัดพระถังซัมจั 'ง - วัดเหวินหวู่ - เจยีอี@  

) .*,น เหริฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที�ยวบิน
ที� BR206 (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ A ชั �วโมง)  
 

 
 
 
 
 
06.,,น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาที�ประเทศไตห้วนัเรว็

กวา่ประเทศไทย , ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั0นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากนั0น
นําท่านท่องเที�ยวตามโปรแกรม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ@าผลไม)้ 
จากนั0นนําทุกท่านเที�ยวชม วัดจงไถซานซื�อ ซึ�งถือว่าเป็นวัดที�ใหญ่ที�สุดในโลก โดยมี

งบประมาณในการสรา้งกว่าหมื�นลา้นบาท ซึ�งมีความสูง,78 เมตร โดยที�วดัแห่งนี0 ไดถู้ก
ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกันกับที�เป็นคนออกแบบตึกไทเป ,8, ซึ�งสามารถออกแบบ
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โครงสรา้งออกมาไดอ้ยา่งแข็งแรงมาก นอกจากนี0 ยงัมีเหตุการณ์สําคญัเกิดขึ0 นที�ทําใหว้ดัแห่ง
นี0 มีชื�อเสียงโด่งดงันั �นคอื ในปี ค.ศ. ,;;; ไดเ้กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที�เมือง
หนานโถว ทาํใหพ้สุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมู่บา้นหายไป ยกเวน้ วดัจงไถซานซื�อที�
ยดืหยดั และไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆทั0งสิ0 น ทาํใหว้ดัแหง่นี0 สรา้งความศรทัธาใหก้ับชาวไตห้วนั
เป็นอย่างมาก  อีกทั0งวดัจงไถซานซื�อยงัมีหอ้งเรียนกว่า ,,888 หอ้ง เพื�อใหพ้ระสงฆ์ได้
ศึกษาพระธรรม ทั0งนี0 พาทุกท่านสกัการะสิ�งศกัดิAสิทธิA ที�อยูภ่ายในวดั  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วัน 
บา่ย นําทุกท่านลงเรอืสาํหรบัคณะเพื�อ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ�งเป็นอีกหนึ� งสถานที�

ท่องเที�ยวที�โด่งดัง และเป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี0 มีจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งนี0 ยงัมีความยาวถึง 
33 กิโลเมตร จากนั0นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สุดในโลก ณ 
ทะเลสาบแหง่นี0  อีกทั0งนําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถังซมัจั Dงที� วัดพระถังซัมจั 'ง ที�อันเชิญ

มาจากชมพูทวปี รวมถึงของกินที�พลาดไม่ไดเ้มื�อใครไดม้าเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จันทรา 
นั�นคอื ไข่ตม้ใบชา ซึ�งถือเป็นของกิน หรอืของทานเล่นที�เป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวที�มา

เยือนยังทะเลสาบสุริย ัน – จันทรา ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งลิ0 มลอง จากนั0นนําทุกท่าน
สกัการะบูชาสิ�งศกัดิAสิทธิA  ณ วัดเหวิ�นหวู่ เพื�อสกัการะศาสดาขงจืF อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพ

กวนอู และเทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย ์รวมถึงสิงโตหนิอ่อน 2 ตวั ที�ตั0งอยูด่า้นหน้าของวดั ซึ�งมี
มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 
หลังจากนั0 นนําคณะเดินทางสู่  เมืองเจียอี@  เพื�อพักผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยาน

แหง่ชาติอาลีซานในวนัรุง่ขึ0 น 
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คํ �า บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พักที� SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่ 

วันที�สาม รา้นใบชาไตห้วัน – อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน – เมืองไทจง  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วัน ใหท่้านไดล้ิ0 มลองรสชาติชาที�ขึ0 นชื�อของไตห้วนั ที�มีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมนั โดยชาของทางรา้นนั0นปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับความ
สูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ0าทะเล และอีกทั0งยงัเป็นของฝากที�คนไทย มาเที�ยวไตห้วนัแลว้
นิยมซื0 อกลบัไปเป็นของฝากชนิดหนึ�งเลยก็วา่ได ้จากนั0นนําคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
อาหลี�ซาน 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น ภายในอุทยานฯ    
บา่ย นําท่านชมจุดท่องเที�ยวสาํคญัต่างๆภายใน อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน ภายในอุทยาน

แหง่นี0 ยงัเต็มไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที�มีชื�อเสียงที�สุดของ
ไตห้วนั ซึ�งอุทยานแหง่นี0 นั0นตั0งอยูบ่นภูเขาสูงที�มีความสูงกว่าระดบันํ0าทะเล J,K88 เมตร 
โดยประมาณในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั �งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด ท่าน
สามารถเดินเที�ยวธรรมชาติ ดื�มดํ �าไปกบัความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ�งท่านจะได้
สมัผัสกบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ์ ซึ�งเป็นอุทยานที�มี
ความสมบูรณ์อยูม่าก ...จากนั0นนําท่าน นั �งรถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบสั และน

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไจง เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดับM ของไตห้วนัเป็นเมืองที�เป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  
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คํ �า  บริการอาหารค ํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พักที�  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดียวกนั 

จากนั@นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ@าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในหอ้งพัก ซึ�งการ
แช่นํ@าแร่เชื�อว่าถ ้าได ้แช่นํ@ าแร่แล ้ว จะทาํใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมุนเวียนโลหติดีขึ@ น 

วันที�สี� ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป *)*– รา้น 
Cosmetic – พิพธิภณัฑพ์ระราชวังแหง่ชาติกูก้ง – ชอ้ปปิ@ งซื�อหลินไนทม์ารเ์กต็ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั0ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ Mล ้านคน พาท่านแวะชมศูนย ์สร ้อยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที� เป็น
เครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั0งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั0งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง  
เครื�องประดับลํ0าค่าของชาวไต้หว ันตั0งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื0 อของฝาก ขนมพาย  
สับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เหด็ ทอด เป็นตน้)   

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา   
นําท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตึกไทเป*)* ตึกที�มีความสูงเป็นอนัดบั 7 ของโลกในปัจจุบัน 

(อันดับในปี 2016) ซึ�งมีความสูงถึง 78R เมตร แวะรา้น COSMETIC ที�มีเครื�องสําอาง

รวมถึงพวกยา / นํ0ามนั / ยานวดที�ขึ0 นชื�อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที� 
จากนั0นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกูก้ง 

เป็นพิพิธภณัฑที์�เก็บวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณ ที�มีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหนึ� งใน
พิพิธภัณฑ์ที� ใหญ่ ที� สุ ดในโลก ซึ� งของลํ0 าค่าทาง
ประวติัศาสตรมี์อยู่ที�นี� จํานวนมากกว่า 620,000 ชิ0 น
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จากทุกราชวงศ์ของจีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจัดใหช้ม (ซึ�งหนึ� งชุด 5,000 ชิ0 น) จะ
หมุนเวยีนทุก 3 เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเครื�องปั0นดินเผา เครื�องทองสําริดต่างๆ เหมาะ
มากกบัท่านที�ชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื�องถมของจีนหรือ Cloisonné 
หรอืการลงยาทองแบบอิสลามิค ที�เป็นเทคนิคที�แวดวงโลก อัญมณี หนัมาสนใจมากขึ0 น ซึ�ง
สามารถเรยีกความสนใจ จากดีไซน์เนอรยุ์คใหม่ไดไ้ม่น้อยทีเดียว อีกทั0งยงัมีหอ้งแสดงหยกที�
ลํ0าคา่โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที�มีตั pกแตนเกาะอยู่” ที�ไดร้บัการจัด

อนัดบั ในความงดงามวจิิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั@น”  “งาชา้งแกะสลัก 
17 ชั@น” ที�มีชื�อเสียง แมแ้ต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที�ยิ�งใหญ่” ก็อยู่ที�

พิพิธภณัฑแ์หง่นี0   
จากนั0นนําท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ0 งในยา่น ซื�อหลินไนทม์ารเ์กต็ เป็นตลาดกลางคืนที�

ถือวา่ใหญ่ที�สุดในกรุงไทเป และมีชื�อเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งนี0 ท่านสามารถเลือก
ซื0 อของกิน ของฝาก เสื0 อผ้า รอ้งเทา้ เครื�องสําอางค ์กระเป๋า หรืออื�นๆ อีกมากมาย ดว้ย
ความที�ตลาดแหง่นี0 เดินทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกิน
หลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั0นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD 
COURT และของที�ทุกท่านไม่ควรพลาดยงัที�แห่งนี0 เมื�อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-
STAR ซึ�งที�ไตห้วนัราคาถูกกวา่ที�ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั0งยงัถือไดว้่าเป็นตน้กําเนิด
ของไก่ทอดยกัษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดต่างๆ  

คํ �า อิสระอาหารค ํ �าตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื�อหลินไนทม์ารเ์กต็ 
พักที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที�หา้ ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแหง่ชาติเยห่ลิ�ว – ชอ้ปปิ@ ง MITSUI OUTLET PARK 
สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ที�ตั0งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�ว
เฟิ� น ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน
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กบับรรยากาศแบบดั0งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื�นชมวิวทิวทัศน์ 
รวมทั0งเลือกชิมและซื0 อชาจากรา้นคา้ มากมาย 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูซีฟู้ ด และกุง้มังกร 
บา่ย นําท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ�ว อุทยานแห่งนี0 ตั0งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพื0 นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ0าทะเลและลม ทะเล ทํา
ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลก  
 
 
 
 
 
 
จากนั0นนําทุกท่านชอ้ปปิ0 งแบบจัดเต็มที� MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั0งหลาย 

โดยที�ทุกท่านสามารถซื0 อรองเทา้ กระเป๋า หรอือื�นๆอีกมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮิตติด
ตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, 
LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน  (หวัหนา้ทวัรมี์ การนัด
หมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื�อประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที�ทา่นสมาชิกมา
หลังเวลานัดหมาย  หวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้ิจารณญาณในการ เดินทางนาํคณะส่วนรวม 
เดินทางสู่สนามบนิ)  

 ).A, น. นําท่านเหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR205 
  (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ A ชั �วโมง) 

 ".") น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  
 
หรือ  *.A) น.  นําท่านเหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR203   
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  (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ A ชั �วโมง)  
)). ,(+*)  เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  
 

**************************************** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตั 'วภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั@งก่อนทาํการ ออก 

ตั 'วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้ริการ *** 

 
**โรงแรมที�พัก และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ@ นอยู่กบัความเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลัก** 
 

**การเดินทางในแต่ละครั@งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน *, ทา่นขึ@ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ
จาํนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ *** 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน   ปี ,,900 บาท**  
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ *,))) NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้
พื@ นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการังสีแดง ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชี@ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาล
ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื@ อหรือไม่ซื@ อขึ@ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี
การบงัคับใดๆ ทั@งสิ@ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
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ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ@ นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน , )) NT /ทา่น  

อัตราค่าบริการนี@ รวม  
� คา่ตั Dวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี  
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน J8 กก. � คา่รถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ  
� คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ J ท่านหรอื  M ท่าน   
� คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� คา่อาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง   
� คา่ประกนัอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ,,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
**ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 

 
อัตราค่าบริการนี@ ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท ์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ 
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ)  
�คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ,888 NTD/ทรปิ/ต่อท่าน 
�คา่ภาษีมูลค่าเพิ�ม K% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย M% 
 
 
 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบริการ 

�การจอง: ชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท / สว่นท ี�เหลอือยา่งนอ้ย 25 วนักอ่นเดนิทาง 
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จองทวัร ์:   #เลอืกโปรแกรมที�ตอ้งการหนา้เว็บไซต ์/ เลอืกคลกิจองทวัร ์

...หรอื...    #แจง้กบัเจา้หนา้ที�  แจง้ชื�อ-นามสกุลภาษาไทยผูจ้อง , เบอรม์อืถอื + 
Email ผูจ้อง     เจา้หนา้ที�สง่ INVOICE คา่ทวัรพ์รอ้มเลขบญัชใีหค้ะ่ 

 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง//เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี+: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:        หกัคา่มดัจาํท ั+งหมด 

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 35 วนั (ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:   ยดึคา่ทวัรท์ ั+งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่า

เหมาลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็
จาํนวน* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางว่าเดนิทางแน่นอนก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง
ไม่ได ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ)** 

 
1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมัดจําหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
คา่บรกิารทั0งหมด   

2. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิAในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 
2. ทัวรนี์0 เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
คา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรอืทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิAในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ,7 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย K วนัก่อนการเดินทางสําหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ,8 วนัก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บรษัิทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายนิดีที�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิA ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา 
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Dวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี� มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงินมดัจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิAในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที� เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0 บริษัทจะ
คาํนึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิA ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิว ัติ  อุบัติ เหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 
เปลี�ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบิน เหตุสุดวสิยัอื�น เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการนี0 คาํนวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา   
ดงันั0น  ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิAในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา  
แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Dวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทกํากบัเท่านั0น      

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดินทาง   
,.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ,88     

มิลลิลิตรต่อชิ0 น ไดไ้ม่เกิน ,8 ชิ0 น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา 
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ , ใบเท่านั0น ถ้า 
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สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ0 นไปบนเครื�องบินดงันี0     
2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จํากัด     

ไดแ้ก่แบตเตอรี�ส ํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า J8,888 mAh หรือน้อยกว่า ,88 Wh 
สามารถนําขึ0 นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน     

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า J8,888 - MJ,888 mAh หรือ ,88-,�8 Wh สามารถ
นําขึ0 นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ J กอ้น    

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ MJ,888 mAh หรอื ,�8 Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องใน
ทุกกรณี    

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