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วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอี ้

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรบั

กระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรบัอากาศ เมืองหนานโถวถอืไดว้่าเป็น
มณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตัง้ช ือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่ง
ไตห้วนั) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และน ้าผลไม ้(1)    
บ่าย น าท่านลงเรอืส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจดุหน่ึงที่

เป็นทีนิ่ยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีจุดส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนีม้ีความยาวถึง 
33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก และน าคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมั
จ ัง๋ที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี  

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ปิดไม่สามารถล่องเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือืน่ใด ทางบรษิทั 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าล่องเรอืท่านละ 50 NTD  

 

แวะพกัเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าไขต่ม้ใบชาสตูรอาม่า ถอืเป็นของกนิอกึ
หน่ึงอย่างทีค่วรค่าแกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตวัของอาม่า และขัน้ตอนที่

พถิพีถินัในทุกขัน้ตอน ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่าม่าจะตม้พรอ้มกบัสมุนไพรต่างๆ รวมถงึ
เห็ดหลนิจอื ท าใหเ้มือ่กดัไปค าแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้มกบัรสเค็มนิด
หน่อยของตวัซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอรอ่ยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่าน้ัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูน่ึงมาก
หมายหลากหลายแบบ 
หลงัจากน้ันน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้เพือ่พกัผ่อน พรอ้มเตรยีมเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตอิาลซีานในวนัรุง่ขึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู่ อุทยานอาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทีม่ีช ือ่เสยีงสลบักบัภูเขานอ้ยใหญ่
อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ึน้ช ือ่ทีสุ่ดของไตห้วนั มีรสชาตหิอม มีสรรพคุณ
ชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลซีานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทย
นิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก จากน้ันเดนิทางต่อสู่อุทานแห่งชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอทุยานอาลซีาน 



  น าท่านชมจดุท่องเทีย่วส าคญัต่างๆ ภายในอุทยานอาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของ
ไตห้วนั อุทยานอาลีซาน มีความสมบูรณข์องธรรมชาติอยู่มาก ใหท่้านเดินชมดื่มด ่ากบัธรรมชาติของป่า
ศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนั โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสักบักบัตน้สนสูงชนัอายุกว่า 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่ง
แปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ 

  จากน้ันน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานีรถบสั 

 
และเดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั เป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

จากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ ้าแรเ่ช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม ฟารม์แกะชงิจิง้ - CINGJING SKYWALK (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิง้) – รา้นกาแฟ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ฟารม์แกะชงิจิง้ หรอื Cingjing Fram ทีไ่ดร้บัสมญานามว่า “สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนไตห้วนั” 
ตัง้อยู่ในเขต หมู่บา้น Datong Village แห่งเมอืงหนานโถว  (Nantou) บนภเูขาสูง มอีุณหภมูอิากาศทีเ่ย็น สบาย
ตลอดปี พรอ้มทัง้วิวทิวทศันท์ี่สวยงาม เมื่อปีค.ศ.1961 มีนายทหารที่ไปรบจากสงครามคอมมิวนิสตใ์นแถบ
ชายแดนไทย-พม่า-ยูนนานกลบัคนืสู่ไตห้วนั ไดเ้ร ิม่ท าการพลกิฟ้ืนผนืดนิตรงนีใ้หเ้ป็นฟารม์แกะชงิจิง้ทีส่วยงามใน
ปัจจบุนั (ในชว่งเดอืนกลางกมุภาพนัธ-์มนีาคมของทุกปี ดอกซากรุะของฟารม์แกะชงิจิง้จะผลดิอกเบง่
บานพรอ้มกนั ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ดว้ย)  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

จากน้ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชงิจิง้) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพที่

สวยงาม หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นกาแฟ ใหทุ้กท่านไดล้ิม้ลองกาแฟของไตห้วนัแท ้ๆ  และยงัเป็นกาแฟทีข่ึน้ช ือ่
อกีดว้ย อกีทัง้ภายในรา้นยงัมชีานม หรอืผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากกาแฟอกีมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
พกัที ่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



วนัทีส่ี ่ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ช ัน้86) – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ -    
ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์กต็ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทัง้การศึกษา การคา้ 

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านแวะชมศูนย ์
สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ทีเ่ป็นเคร ือ่งประดบัเพือ่สุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบตัใิน
การป้องกันรงัสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการงัแดง 
เคร ือ่งประดบัล า้ค่าของชาวไตห้วนัตัง้แต่โบราณ น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนัที ่รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชือ่ดงัอย่างพายสบัปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั อกีทัง้ยงัมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรอื
ผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี จากน้ันน าท่านไปยงั ตกึไทเป101 ใหท่้านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของ
ประเทศไตห้วนั ตกึทีม่คีวามสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึง่
ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA 
VENETA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 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  เป็นตน้  

   
  น าท่านขึน้ลิฟทค์วามเร็วสูง สู่ช ัน้ 86 ที่ต ัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท่้านไดอ้ิ่มอรอ่ยกบัอาหาร

กลางวนัมือ้สุดพเิศษและรบัชมววิเมอืงไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆ กนั 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101  
บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึ

ถึงอดีตประธานาธบิดีเจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปีพ.ศ. 2523 มีพืน้ทีป่ระมาณ 
205 แสนตารางเมตร   

 
ท่านสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมรีปูป้ัน
ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 
นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัิของอดีต
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหน่ึงพเิศษหากใครไดม้า
เยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกตน้ช ัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  



 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซเีหมินตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรยีบเสมือนสยามแสควรใ์น

กรงุเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง หรอืของกิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ีใหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มี     
แบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สินคา้มีแบรนดข์องทีนีย้งัถือไดว้่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ช ือ่อีกหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถึงจะมีกลิน่เหม็นแต่อรอ่ยอย่าบอกใคร
เชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดอีย่างลงตวั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ที่ต ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิว่เฟ่ินปัจจุบนัเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่ห่งนีแ้ลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่ 
บวัลอยเผอืก ลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ และไอศกรมีถั่วตดั และทีแ่ห่งนีย้งัมีการประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนน
โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บนัได เพราะแบบนีจ้งึท าใหโ้ซนนีทุ้กท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคาร
ไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกนัไปเหมอืนดงัในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นิเมชนัเร ือ่งดงั
จาก เร ือ่ง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI   

 

แนะน าของอรอ่ย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั บวัลอยของไตห้วนัจะชิน้ใหญ่กว่าและเนือ้หนึบกว่ามาก แต่ละสก็ี
คนละรสและมคีวามหนึบไม่เท่ากนั ส่วนน ้าเช ือ่มจะเป็นน ้าถัว่เขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  
จากน้ันน าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี
ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่ง 
ลกัษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนีิ ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูซฟู้ีด  

แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่ีเคร ือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามนั / ยานวดทีข่ึน้ช ือ่ของไตห้วนัใหทุ้กท่านได ้
เลอืกชอ้ปกนัอย่างเต็มที ่จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ทัง้หลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือื่นๆ อีกมากมายที่เป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ 
ONITSUKA TIGER, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS สมควร
แกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 
 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
****************************************  

***หากเป็นพเีรยีดชว่งปีใหม่ ในค า่คนืวนัที ่31 ธ.ค. ทางหวัหน้าทวัรน์ าคณะทวัรท์ีส่นใจเดนิทางโดย MRT เพือ่รว่ม
เทศกาลเคานทด์าวน ์ปี 2020 ชมการแสดง พลุ แสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเป็นแลนดม์ารค์จุดเคานทด์าวนท์ี่

โดง่ดงัแหง่หน่ึงของโลก*** 
** ท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋  

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  
*** ขอบพระคณุทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร ***  

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

 
1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

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 ตลุาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

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

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

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

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

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

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

26 – 30 ตลุาคม 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 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 NTD /ทรปิ*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัจงึเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่าน
ว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ท่าน  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซา่ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย และสามารถ
พ านักในไตห้วนัไดไ้ม่เกนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทาง
สถานทูตไตห้วนัก าหนด 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



เง่ือนไขการช าระคา่บรกิาร 
1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. กรณุาช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีทีท่่านไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายใน

ก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรน้ั์นๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ วนัเสาร ์

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ขอใหท่้านทีม่ชี ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทาง

มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษิทัไม่รบั
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคืน ขอใหท่้านทีม่ีช ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไข
การคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจอง
ทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ วนัเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
2. ทวัรนี์ข้อสงวนสทิธิส์ าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีทีท่่านถอืหนังสอื

เดินทางราชการ (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วโดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัขิองเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้ 

3. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่ีวซีา่  
แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดินทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนด
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

7. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ิไดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้    

8. อตัราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าภาษีเช ือ้เพลงิ 
ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน      

 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 

ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร ีส่ ารองขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิดงันี ้  

2.1 แบตเตอร ีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ แบตเตอร ีส่ ารองทีม่ี
ความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น  

2.3 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เคร ือ่งในทุกกรณี  
3. หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 

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

 


