
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอ ี ้

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเช็คอนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ 

ที ่TG632 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถือไดว้่า
เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่ว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แหง่
ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และนํา้ผลไม ้(1)    

บา่ย นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอีกจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถัง

ซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอั่นเชญิมาจากชมพูทวีป  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ปิดไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือื่นใด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  

 

 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูรอาม่า ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไป

ลิม้ลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัวของอาม่า และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถัินในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การตม้ไข่ที่อาม่าจะตม้พรอ้มกับ



 

 

สมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ทําใหเ้มื่อกัดไปคําแรกจะไดก้นิ

หอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้

เขา้กันและอร่อยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวที่ไดร้ับอนุญาตให ้

สามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมีสาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู 

STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูนึง่มากหมายหลากหลายแบบ 

หลังจากนั้นนําคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอ ี ้เพื่อพักผ่อน พรอ้ม

เตรยีมเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตอิาลซีานในวันรุง่ข ึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางทา่นจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอ้ย

ใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลีซานที่ รา้นชา ชาที่ข ึน้ชื่อที่สุดของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มี

สรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากที่

คนไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางตอ่สูอุ่ทานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วสําคัญตา่งๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่ีความสวยงาม 
และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานทีม่ีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก 
และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันใหท้า่นเดนิชมดืม่ดํา่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธ ิอ์าลซัีนโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดสั้มผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายกุว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

  จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนีรถบัส 
 

 
 

 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไถจง เมืองทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่นํา้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ฟารม์แกะชงิจิง้ - CINGJING SKYWALK (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิง้) – รา้นกาแฟ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจิง้ หรอื Cingjing Fram ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า “สวติเซอร์แลนด์แดนไตห้วัน” 

ตัง้อยูใ่นเขต หมู่บา้น Datong Village แหง่เมืองหนานโถว  (Nantou) บนภเูขาสงู มีอุณหภมูอิากาศที่เย็น สบาย

ตลอดปี พรอ้มทัง้ววิทวิทัศน์ที ่เมื่อปี  ค.ศ.1961 มนีายทหารที่ไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต์ ในแถบชายแดน

ไทย-พม่า-ยนูนาน กลับคนืสูไ่ตห้วัน ไดเ้ร ิม่ทําการพลกิฟ้ืนผืน ดนิตรงน้ีใหเ้ป็นฟารม์แกะชงิจิง้ทีส่วยงามในปัจจุบัน 

(ในช่วงเดอืนกลางกุมภาพนัธ์-มนีาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจิง้จะผลดิอกเบ่งบาน

พรอ้มกนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ดว้ย)  

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

จากนัน้นําท่านเดนิทาง Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละทัศนียภาพที่

สวยงาม หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นกาแฟ ใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลองกาแฟของไตห้วันแท ้ๆ และยังเป็นกาแฟทีข่ ึน้ชือ่

อีกดว้ย อีกทัง้ภายในรา้นยังมีชานม หรอืผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากกาแฟอีกมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัที ่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ช ัน้86) – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -    

ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 
อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพื่อสขุภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใิน
การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั ้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เครือ่งประดับล้ําคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม
ของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสับปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มีรสชาตขิองแป้งและไสสั้บปะรดเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อีกทัง้ยังมีพายเผือก เคก้น้ําผึ้ง ของกนิเล่นไม่ว่าเด็ก
หรอืผูใ้หญก่็นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค



 

 

ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ีความสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสงูถงึ 508 เมตร 
ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  เป็น ตน้  

 

 
 
  นําท่านขึน้ลฟิท์ความเร็วสูง สู่ชัน้ 86 ที่ตัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้ิ่มอร่อยกับอาหาร

กลางวันมื้อสดุพเิศษและรับชมววิเมืองไทเปจากมุมสงูไปพรอ้มๆกัน 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 

แสนตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปปัน้ทําจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่าํแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึ

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเย ีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  



 

 

 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ทีแ่หง่น้ีเปรยีบเสมอืน สยามแสควร์ใน
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชั่นทีทั่นสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ีใหอั้พเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่ี  
แบรนด ์หรอืไมม่ีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทน้ีียังถอืไดว้า่มีราคาทีถ่กูเหมาะ
สําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อีกหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะมีกลิน่

เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กันดอียา่งลงตัว  

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 

สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมือง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบัุนเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้น

ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่หง่นีแ้ลว้ไมค่วร

พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ และไอศครมีถ ัว่ตดั และทีแ่หง่นีย้งัมกีารประดบัโคม

ไฟสแีดงอยูท่ ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบน้ีจงึทําใหโ้ซนน้ีทกุทา่นจะ

มองเห็นเป็นภาพโรงน้ําชาทีเ่ป็นอาคารไมตั้ง้เรยีงรายลดหล่ันกันไปเหมอืนดังในรปูทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรง

บันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชันเรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

 



 

 

 

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บัวลอยของ

ไตห้วันจะช ิน้ใหญก่ว่าและเน้ือหนบึกว่ามากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมี

ความหนบึไม่เทา่กันครับ สว่นน้ําเชื่อมจะเป็นน้ําถ่ัวเขียวหอมๆหวานๆ 

สามารถส่ังไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น  

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อุทยานแหง่น้ีตัง้อยู่

ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปใน

ทะเล การเซาะกรอ่นของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก

เป็นรปูรา่ง ลักษณะตา่งๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศียร

ราชนีิ ซึง่มีชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟู้ีด  

แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่ีเครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุท่านได ้
เลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่นสามารถซื้อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตตดิตลาด อาท ิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 

 (มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     
23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  

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

***หากเป็นพเีรยีดช่วงปีใหม ่ในคํา่คนืวนัที ่31 ธ.ค. ทางหวัหนา้ทวัรนํ์าคณะทวัรท์ีส่นใจเดนิทางโดย MRT เพือ่รว่ม

เทศกาลเคาทด์าวน ์ปี 2020 ชมการแสดง พล ุแสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเป็นแลนดม์ารค์จดุเคาทด์าวนท์ี่
โดง่ดงัแหง่หนึง่ของโลก*** 



 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เคร ือ่งบนิ 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

24 - 28 กรกฎาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

07 – 11 สงิหาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

09 – 13 สงิหาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

21 – 25 สงิหาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

06 – 10 กนัยายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

20 – 24 กนัยายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

02 – 06 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

09 – 13 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

11 – 15 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

25 – 29 ตุลาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

26 – 30 ตุลาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562  26,999 26,999 8,500 15,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 



 

 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500 17,999 

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500 17,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 

 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองที่น่ังต๋ัว

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ มิไดส้่งหนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      



 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ช ิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   
2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

สํารองทีม่ีความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


