
 

 

รหัสทัวร ZET1902397 

ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟนตัวพอ] 
5 วัน 3 คืน (BR) 
ลองเรือทะเลสาบสริุยันจันทรา   หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา   เมืองเจียอ้ี 
รานชา   อุทยานแหงชาติอาลีซาน   ไทจง   ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต   ไทเป 
รานสรอยสขุภาพ   รานพายสับปะรด   อุทยานแหงชาติหยางหมิงชาน 
ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟم�น   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว   รานคอสเมติก 
ถายรูปคูตึกไทเป 101 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว R ประตู 8 

สายการบิน EVA AIR มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเป�าเดินทาง 
เช็คอินรับบัตรทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมูบาน

วัฒนธรรม 9 ชนเผา –   เมืองเจียอี้ 
 
01.45 น. บินลัดฟ�าสู เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA 

AIR เที่ยวบินที่ BR206 (ม ีบริการอาหารและเคร ื่องด ื่มบนเคร ื่อง) (ใช
ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
 ** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตาราง
ของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับ
เจาหนาที่อีกครั้ง) ** 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาที่ประเทศไตหวันเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําคณะเดินทางสู เมือง
หนานโถว (Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปน
มณฑลท่ีใหญที่สุดของประเทศไตหวัน และไดรับการตั้งชื่อเลนวา Mother Earth 
of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน) 

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชาไตหวัน (1) 
 นําทานลงเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) 

เปนสถานที่ทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี
จะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา
ทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระ
อัฐิของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซัมจ๋ัง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

  



 

 

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัท
จะทําการคืนเงินประมาณทานละ 50 NTD  

 

 
 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยกิน แนะนํา
ไขตมใบชาสูตรอามา ถือเปนของกินอึกหน่ึง
อยางที ่ควรคาแกการไปลิ ้มลอง ดวยสูตร
เฉพาะตัวของอามา และขั้นตอนที่พิถีพิถันใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการตมไขที ่อามาจะตมพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ด
หลินจือ ทําใหเมื่อกัดไปคําแรกจะไดกินหอมของสมุนไพรพรอมกับรสเค็มนิดหนอย
ของตัวซอส รวมๆแลวเขากันและอรอยสุด รานอามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาต
ใหสามารถเปดขายไดบนเกาะ และมีสาขาที่น่ีท่ีเดียวเทาน้ัน 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 
บาย  เยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา (Formosan Aboriginal Culture) 

หนึ่งจุดไฮไลทของไตหวัน ที่รวมความหลากหลายสีสันไวในที่เดียว หมูบาน
วัฒนธรรม 9 ชนเผา ตั้งอยูเมืองหนานโถว ซึงหมูบานแหงเปนสถานที่ที่จัด
แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เชน การเตนรําแบบ
พื้นเมืองดั้งเดิม การรองรําทําเพลง และการ จําลองพิธีการแตงงานแบบพื้นเมือง
ดั้งเดิม อีกทั้งยังมีหมูบานจําลองของแตละชนเผา รวมถึงให ทานไดเลือกซื้อของที่



 

 

ระลึก ณ รานขายของที่ระลึกของแตละชนเผา นอกจากนั้น ณ ที่แหงนี้ยังมี สวน
พฤกษชาติใหทานไดรับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในชวงมีนาคมของทุกป
จะเขาสู ชวงเทศกาลดอกลาเวนเดอร และสวนสนุกใหทานไดสนุกสนานครื้นเครง 
(ไมรวมคาเครื่องเลน)  

 
(ชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกป เปนชวงฤดูใบไม
ผลิ ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 
350 NTD  

 
 

นําทาน นั่งกระเชาลอยฟ�า ชมความสวยงามของ
หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา และความสวยงามของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
 



 

 

หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมืองที่ถูกลอมรอบไปดวย
ภูเขาและทะเล เจียอี้เปเมืองที่มีแหลงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกถึง 3 
อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 อุทยานนั้นมีทัศยนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป 
“จากภูเขาสูที่ราบ จากที่ราบสูวิวทะเล”  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูบุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน (3) 
นําทานเขาสูที่พัก... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เจียอี้ – รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic 
Area) ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มีชื ่อเสียงสลับกับภูเขานอย
ใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่
ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลี
ซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากที่คนไทย
นิยมซื้อกลับเปนของฝาก เดินทางตอสูอุทยานแหงชาติอาลีซาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานแหงชาติ
อาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เปนอุทยานที ่มีสวยงาม มี
ความสมบูรณของธรรมชาติอยูมาก และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน ใหทานเดินชม
ดื่มดํ่ากับธรรมชาติของป�าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับ
กับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไม
นานาพันธุ และในชวงฤดูใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของ
ดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด  

 
 (ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ 

ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณทานละ 
250 NTD  

 
จากนั้น นําทานนั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝم�งขางทาง โดยรถไฟ
สายน้ีถูกสรางขึ้นโดยชาวญี่ปุ�นเพ่ือใชในการลําเลียงตนไม  
และเดินทางมุงหนาสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของ
ไตหวันเปนเมืองที่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตาม
พุทธศาสนา นําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจี่ย ไนทมารเก็ต 
(Fengjia Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟ�งเจี่ย 
โดยตลาดแหงนี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขาย
มากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื ้อผา รองเทา 
กระเป�า เครื่องสําอางค อีกทั ้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ 
Street Food มากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ ้มรสของความ
อรอย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงนี้นั้นมีสินคาแบรนดที่มักจะลดราคา
ไดอยางถูกสุดๆ อยางเชน Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให
เลือกมากที่สุดในไตหวัน 

 



 

 

มาฟงเจ ี ่ย ไนทมาร  เก ็ต แนะน ําร าน
รองเทา ABC Mart ศูนยรวมรองเทาแบรนด
ตางๆ เชน Onitsuka Tiger Adidas Nike 
Converse เปนตน บางรุนภายในรานถือได
วามีราคาที่ถูกกวาเม่ือเทียบกับรุนน้ันๆ ในไทย  
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ตลาดฟงเจ่ีย ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเทา 

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก 
ซึ่งการแชนํ้าแรเชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สี่ ไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติหยางหมิง
ชาน – ซีเหมินติง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวัน
เปนศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทั ้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 
ลานคน นําทานเลือกซื ้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake 
Shop) ขนมยอดนิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปน
ตน) จากนั้นนําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปน
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติใน
ป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน 
และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูเสี่ยวหลง
เปา (7) 



 

 

นําทานเดินไปปยัง อุทยานแหงชาติหยางหมิงซาน (Yang Ming Shan 
National Park) หางจากตัวเมืองไทเปประมาณ 20 กิโลเมตร จากทางเหนือ
เทานั้น ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของไตหวัน 
ลักษณะเปนเทือกเขาที่มีอณาเขตกวางถึงประมาณ 7 หม่ืนไร ภายในอุทยานแหงน้ี
มีสถานที่ทองเที่ยวตางๆมากมายที่นาสนใจ ไดแกแคมป�ปم�ง เสนทางเดินป�า ปนเขา 
ชมสัตวป�า นํ้าตก ตนไม ป�าไม บอนํ้าแร ทั้งนี้สถานที่แหงนี้ในแตละฤดูก็มีความ
นาสนใจหรือเสนหแตกตางกันออกไป  
 

ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนมีนาคม เปนชวงที่สามารถรับชมดอกซากุระ
บาน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) และ สามารถรับชมดอกกุหลาบพันปสีขาว 

ดอกคอลลาลิลลี่ ตลอดจน หรือในเดือนตุลาคมก็จะมีลานหญาสีเงิน และที่สําคัญ
ในชวงฤดูหนาวที่น้ียังมีหมอกหนาลอยปกคลุมเนินเขาอีกดวย 

 

   
จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่
แหงนี้เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัย
ของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน 
เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรือของ กิ๊ฟชอปมากมายที่มีให
อัพเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามี



 

 

แบรนดของทีนี้ยังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอป
ปم�งกันอยางจุใจ 
 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยาง
ของไตหวัน ถึงจะมีกลิ่นเหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวย
รสชาติของซอสที่กินคูกับเตาหูเหม็นทอดกรอบๆ มันเขากันดี
อยางลงตัว  

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตาม

อัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – รานคอสเมติก – ถายรูปคูตึก

ไทเป 101 –  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

เดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen Old Street) ทีต่ั้งอยูบริเวณไหลเขา
ในเมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหาร
ของชาวไตหวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา 
มากมาย  

 



 

 

 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  
บัวลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มากครับ แตละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม
เทากันครับ สวนนํ้าเชื่อมจะเปนนํ้าถั่วเขียวหอมๆ
หวานๆ สามารถสั่งไดทั้งแบบรอนและเย็น  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูซีฟู�ด (9) 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติ เยหลิ่ว (Yue Liu National Park) 
อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้าทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปราง ลักษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
 

 
 



 

 

หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสําอาง
รวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกัน
อยางเต็มที่ จากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคู
กับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน 
(อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่
รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน ALDO, BOTTEGA 
VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , 
GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  
LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , 
OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER 
DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เปนตน  

 
กรณีที่ทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่
ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาตั๋วขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 
NTD 
 

 
 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 



 

 

20.45 น. บินลัดฟ�าสู กรงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ 
BR205 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)
  

23.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
** (สายการบิน EVA AIR จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตาราง
ของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับ
เจาหนาที่อีกครั้ง) ** 

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

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ และ
เด็ก 

หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

27 – 31 สิงหาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 
  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30) 18,999 5,000 12,999 

20 – 24 กันยายน 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 
  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30) 18,999 5,000 12,999 

03 – 07 ตุลาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 
  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30) 18,999 5,000 12,999 

22 – 26 ตลุาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35) 
  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30) 19,999 5,000 13,999 

06 – 10 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50) 
  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30) 18,999 5,000 12,999 

  
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,000 NTD /ทริป/ตอทาน*** 

 
 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมท
สินคาพื ้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 
NT /ทาน  

 
 
 



 

 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลกั** 

 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เนื่องจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ

หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศ
กลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวัน
กําหนด 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือ 
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ



 

 

เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา  



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื ่องบินไดในจํานวนและ
ปริมาณที่จํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh 
หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 
Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  



 

 

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา
ขึ้นเครื่องในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
**************************************** 


