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06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์สายการบิน  

VIETJET AIR (VZ) ประตู ทางเขา้เบอร์ 10 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. บินลดัฟา้สู ่เมืองไทจง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ560 

13.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไตห้วนั 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้ น าท ่านเดินทางสู่ เมืองไทเป  เมืองหลวง

ประเทศไตห้วนัเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่าง ๆ ของ

ไต ้ห วัน  ท ั้งการศึ กษ า การค ้า  อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

บ่าย  บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้) และ

เดินทางสูเ่มืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

วนัท่ี 1      สนามบินสุวรรณภมิู – ไทจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต  (-/L/-) 
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น าทุกทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการ

สรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชีวประวติั

และรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นท  าจากทองสัมฤทธ์ิ

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทา่นั่งขนาดใหญท่ี่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ และจะมี  ทหารยามยืนเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา 

และท่ีก  าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คือ จริยธรรม 

ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีช ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถา่ย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแหง่น้ีคือ 

พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุก ๆ ตน้ช ัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ตึก

ไทเป 101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั 

(อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบั

โลก ไว ้มากม าย  อ าทิ เช ่น  ALDO, BOTTEGA VENETA, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, 

HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, PRADA, POLO, ROLEX, 

SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้   

หลงัจากนั้นใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ี

เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่

ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ 

โดย เฉ พ าะ สิน ค ้า แฟชั่ น  เส้ื อ ผ ้า  รอ ง เท ้า  ก ระ เป๋ า 

เคร่ืองส าอาง หรือของก๊ิบชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชั่น

เร่ือย ๆ ไมว่า่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไมมี่แบรนด ์อีกท ัง้

สินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับ

นักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัท่ี TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัหลงซานซ่ือ หรือ วดัเขามงักร  เร่ิมสรา้งขึ้นใน

ปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง 

เป็นวดัเก ่าแก ่ท่ี มีช่ือเสียงและความศัก ด์ิสิทธ์ิ ท ั้งชาวไตห้วันและ

ชาวตา่งชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ลา่วไวว้า่วดัหลงซนั

วนัท่ี 2      วดัหลงซาน - รา้นขนมพายสบัปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บา้นโบราณจ๋ิวเฟ่ิน - หมู่บา้นโบราณ

ฉือเฟ่ิน    – ศนูยเ์คร่ืองส าอาง – ซ่ือหลิน ไนท ์มารเ์ก็ต                                                (B/L/-) 
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ซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์า่งๆไวม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป น า

ทา่นเลือกซ้ือของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไมว่า่

จะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพายสบัปะรด อบใหม่ๆ  สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกท ัง้ยงั

มีพายเผือก เคก้น ้าผ้ึง และของกินเลน่ไมว่า่เด็กหรือผูใ้หญก็่นิยมซ้ืออยา่งป๊อปคอร์นชีส จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนัตัง้อยูท่างตอนเหนือสุดของเมืองนิว

ไทเป (New Taipei City) เขตต าบลวา่นหล่ี(Wanli District) ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลก

ตา ซ่ึงภูมิทศัน์หินของเยห่ลิวถือวา่เป็นหน่ึง ในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ม่ีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแหง่หน่ึง เป็นชายหาดท่ีมี

ช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย โขดหิน ชะงอ่นหินทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินีและรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หูร้ังผ้ึง ซ่ึงมีช่ือเสียงท ั่วท ัง้เกาะไตห้วนั และทั่วโลก ใหท้า่นอิสระถา่ยภาพตาม

อธัยาศยั  

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั(3) ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood Yehliu 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีท ่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก ่าแก ่ท่ีมี

ช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ

ดัง้เดิมของรา้นคา้ รา้นขายขนมและอาหารตา่ง 

ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีหาก

ใครมาเยือนท่ีแหง่น้ีแลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่บวั

ลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศกรีม

ถั่วตดั และท่ีแห่งน้ียงัมีการประดบัโคมไฟสีแดง

อยูท่ี่ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบน้ีจึงท  าใหโ้ซนน้ีทุกทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้า

ชาท่ีเป็นอาคารไมต้ัง้เรียงรายลดหลั่นกนัไปเหมือนดงัในรูปท่ีสวยงาม ซ่ึง

กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ก ับภาพยนตร์อนิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง 

SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI 

 น าท ่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen) เป็น

หมูบ่า้นเล็ก ๆ อยูใ่นอ  าเภอผิงสี หมูบ่า้นโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผา่น

กลางหมูบ่า้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถา่น

หิน เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป ทางการไตห้วนัก็ไดเ้ขา้มาพฒันาหมูบ่า้นโดย

ร่วมกบัชุมชน เน่ืองจากท่ีน่ีมีท ัง้น ้าตกขนาดใหญ่ มีอาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือ มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และ

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีนิยมในการปลอ่ยโคมลอย โคมลอยของไตหวนัมีช่ือวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข์ึ้นโดยขงเบง้ 
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ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยุคสามกก๊ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพัตัง้แตเ่ม่ือครั้ง

อดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟ จดัขึ้นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ อิสระ

ใหทุ้กทา่นถา่ยภาพเก็บบรรยากาศตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยเ์คร่ืองส าอาง Cosmetic Shop เพ่ือใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบัความ

งามอ่ืน ท่ีไดร้ับความนิยมท่ีขึ้นช่ือจ าพวกยา และน ้ามนันวด จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ไนท ์มารเ์ก็ต 

ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญท่ี่สุดในไทเป ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองอาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 

  พกัท่ี TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท ่านช ้อป ป้ิ งสินค ้าปลอดภาษี  Duty Free ซ่ึ ง มี สิ นค ้า คุณ ภาพ 

เคร่ืองประดับ และสินคา้เพ่ือเสริมสุขภาพให้ท ่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองหนานโถว (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) ทศันียภาพอนังดงามของหนานโถวดึงดูดนักปีนเขาและผูท่ี้รัก

ธรรมชาติจากทัว่โลก มาเยือนในภูมิภาคน้ี ทา่นจะไดพ้บสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนั นั่นคือ ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา 

จากนั้นน าทา่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงั และเป็นท่ีนิยมในหมูน่ักทอ่งเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั 

โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย และ

ทะเลสาบแหง่น้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ใหท้า่นลอ่งเรือชมบรรยากาศ

และชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกท ัง้น าคณะนมสัการ

วนัท่ี 3     Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - ชมการแสดงขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง  

           – ชิมไข่ตม้ใบชาอาม่า (สตูรตน้ต ารบั) – วดักวนอู – เย่ียมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจ่ียไนท ์มารเ์ก็ต      (B/L/-) 
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พระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถังซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้ม่ือใครไดม้า

เยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นั่นคือ ไข่ตม้ใบชาอาม่า ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเลน่ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่

นักทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้า่ใครมาก็ตอ้งล้ิมลอง และภายในบริเวณวดัยงัมี การ

แสดงขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ใหไ้ดฟ้งักนัอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5) เมนูปลาประธานาธิบดี  

 บ่าย   น าทา่นสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ หรือ วดักวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแหง่ของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็น

ท่ีประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยเ์ป็นท่ีนับถือของชาวจีนและ

ไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวั

ละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั้นพาทา่นเย่ียมชมชาอาลีซานท่ี 

โรงงานผลิตชา ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มี

สรรพคุณชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความ

สูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ฝง

เจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจงและไดร้ับการกลา่ววา่เป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีใหญ่

ท่ีสุดในไตห้วนั อยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย ตลาดแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้นและเติบโตพรอ้มกบัมหาวิทยาลยั มีรา้นคา้ 

รา้นขายอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงภตัตาคารใหเ้ลือกมากมาย และยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง 

คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ท่ีเด็ดสุดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบชานมไขมุ่กตลาดแหง่น้ีมี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมี

แบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

 

 

 

 

 

  

 

ค า่           เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัท่ี TAICHUNG : CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4       ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – กรุงเทพฯ                                                        (B/-/-) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางเท่ียวชม หมู่บา้นสายรุง้ หรือ เรนโบว ์วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ แตมี่

เสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) หมูบ่า้นสายรุง้ ถูก

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

สรา้งขึ้นในชว่งระหวา่งปีค.ศ. 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัช ัว่คราวส าหรับทหาร แตจ่บลงดว้ยการเป็นตัง้

ถ่ินฐานถาวรของทหารเหลา่นั้น ปัจจุบนัหมูบ่า้นแหง่น้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการทอ่งเท่ียวของมหานครไถ

จงไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติไทจง เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.30 น.      เหินฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ561 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียว (จ่ายเพ่ิม) 

เดือนกนัยายน 2562 

24 – 27  กนัยายน 10,990.- 4,000.- 

26 – 29  กนัยายน 12,990.- 4,000.- 

เดือนตุลาคม 2562 

01 – 04  ตุลาคม 12,990.- 4,000.- 

12 – 15  ตุลาคม 14,990.- 4,000.- 

21 – 24  ตุลาคม 13,990.- 4,000.- 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

20-23  พฤศจิกายน 13,990.- 4,000.- 

27-30  พฤศจิกายน 14,990.- 4,000.- 

เดือนธนัวาคม 2562 

04-07   ธนัวาคม 14,990.- 4,000.- 

11-14   ธนัวาคม 14,990.- 4,000.- 

18 – 21  ธนัวาคม 14,990.- 4,000.- 
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** รายการสีแดง เป็นวนัเดินทางช่วงวนัหยุด  

อตัราค่าบริการ 

   ** ไม่มีราคาตัว๋เด็ก ** 

หมายเหตุ ** เด็ก คือ อายุต า่กว่า 12 ปีบริบรูณ ์ใหยึ้ดตามเดือนเกิดเป็นหลกั (นบัจากวนัท่ีกลบัจากต่างประเทศ) 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมทิป พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนค่าทิปใหก้บัหวัหนา้ทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก)  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ 

ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจง

ลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การ

บงัคบัใด ๆ ท ัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 5,200 NTD /ทา่น 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

หมายเหตุ **ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน** 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าท ัง้หมด เน่ืองจาก

ทางบริษทัฯ ไดช้  าระคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 
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 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก 

. คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการ

ใชบ้ริการ) 

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

  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใด  ๆ ใหถื้อวา่

นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้น ๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. การติดตอ่ใด ๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วันจนัทร์ ถึงวนัเสาร์ 

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

4. กรณีแฟกซห์รืออีเมล ์หนา้หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเ้ดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชง้าน 6 เดือนข้ึนไป) 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

วธีิการช าระเงนิ 
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2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท  าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่ง ๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ท ัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใด ๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท  าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ 

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือวา่เป็นวนัหยุดท า

การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

- รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบริษัทจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น หากทา่นถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมดหากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทาง

ตอ่ไปได ้คณะทวัร์ทา่นอ่ืน  ๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่

ทางตวัแทนบริษัทฯจะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท  าการติดตอ่และชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะ ๆ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ท ัง้ส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ เชน่ การยกเลิกหรือการลา่ชา้

ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

เหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาในการทอ่งเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ท ัง้ส้ิน ท ัง้คา่เสียเวลา คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้า่ยท่ีบริษัทจา่ย

ไปแลว้ เป็นตน้  
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- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท ัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น เม่ือทา่นตกลง

ช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดแลว้  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส้ิน 

- ถา้กรุ๊ปท่ีทา่นจองทวัร์ไว ้ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบจ านวนตามท่ีก  าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ใหท้า่น แตท่างบริษัทจะขอหกัเงินคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวี

ซา่ของประเทศท่ีทา่นจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีทา่นเดินทางจะตอ้งย่ืนขอวีซา่) 

- อตัราคา่บริการคิดค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

คา่บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคา่ตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงิน

บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในชว่งใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ท ัง้ส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้

เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือทา่นตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง

หลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ท ัง้น้ีจะขึ้นอยูก่บัสายการบินเทา่นั้น) 

- บริษัทฯท  าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เม่ือเกิดการสูญหายของสมัภาระ

ระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเท่ียวน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่า่ท ัง้หมด

หรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืนคา่บริการไดห้ากทา่นไม ่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา

กลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้า่บริการท่ี ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ

ไดช้  าระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั้นหากทา่นมีเหตุอนัใดท่ีท  าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเท่ียวพรอ้มคณะตาม

รายการ ท่ีระบุไว ้ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ

สถานการณต์า่ง ๆ ท ัง้น้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นขอ้มูลท ัง้หมดกอ่น ท าการจอง หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่
เมื่อทา่นจองทวัร์และ 

ช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที ่ทางบรษิทัฯ 
แจง้ไวข้า้งตน้ 
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