
 
 

 
 
 

 
 

 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)



 
 

 
 
 

 
 

 

  05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู 1 – 2 

เคาทเ์ตอร ์D สายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG634  

  11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

   เที่ยง บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม   

 จากน้ันน าท่านสู่  หมู่บา้นญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE เดินทางเยี่ยมชม หมู่บา้นญ่ีปุ่นเก่าฮิโนกิ( Hinoki 

Village) อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในช่วงปกครองไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตส์

ญ่ีปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบนัเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภัณฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวในอดีต

ของท่ีน้ีดว้ย ใหท่้านไดช้ม เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และถ่ายรปูกบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด 

จากน้ัน น าท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมืองพ้ืนเมืองเจียอ้ี ใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศ ตลาดกลางคืน ของ

เมืองเจียอ้ี ก่อนน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

เยน็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ ปลา + สลดับาร ์ 

วนัแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บา้นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอ้ี  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 

 
 

 

 พกัที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

    

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่านนัง่รถไฟ

โบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มี

ทั้งนักเขียนและ 

ศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร 

สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงใน

ชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 1,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน 

พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่

การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน 

ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี 

ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน า

สายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานา

พนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  

    เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน 

น าท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการช้

อปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอนๆ   

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

      พกัที่ โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า 

  

 

วนัที่สอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั – นัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี – เมืองไทจง – ฟงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต  



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง ชม หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้น

เล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้ นในช่วง

ระหว่างปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยชัว่คราว

ส าหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการตั้งเป็นถ่ินฐานถาวรของทหาร

เหล่าน้ัน หลงัจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสกัระยะ ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็น

จุดเด่นส าหรบัการท่องเท่ียวของเมืองไทจงไปแลว้ โดยชื่อเสียงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งน้ีเร่ิมตน้ขึ้ นเมื่อ หวง 

หยุง ฝ ู(Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ี

สวยงาม และสรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัใน

เขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และรายการอ่ืน ๆ 

เช่นนก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่งาน งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018  และอีกหน่ึงงาน

ส าคญัประจ าปีท่ีพลาดไม่ไดอ้ย่าง 2018 Taichung World Flora Exposition ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้ นในอีกไม่ก่ี

เดือนขา้งหน้าน้ี (จัดขึ้ นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2018 ถึงเมษายน 2019) งาน 2018 Taichung 

World Flora Exposition จดัขึ้ นท่ีเมืองไถจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั ดว้ยพ้ืนท่ี

กวา่ 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 3 เท่าของสิงคโปรแ์ละ 2 เท่าของฮ่องกง 

  ภายในงาน 2018 Taichung World Flora Exposition แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ 

วนัที่สาม   ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – พกัโรงแรมน ้าแร่  



 
 

 
 
 

 
 

 

  - Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 30.04 เฮกตาร ์หรือประมาณ 187.75 ไร่) ซ่ึงผู ้

เขา้ชมจะไดส้ัมผัสกับศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกันสรา้งระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเขา้ใจถึง

ความส าคญัของการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ 

  - Fengyuan Huludun Park (ขนาดพ้ืนท่ี 16.52 เฮกตาร ์หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภูมิทศัน์ของสวน 

Fengyuan Huludun ถูกสรา้งขึ้ นโดยใชพ้ื้นท่ีของสวนสาธารณะ Huludun ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของ

วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน ้าและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน 

                     - Waipu Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 14.32 เฮกตาร ์หรือประมาณ 89.5 ไร่) โดยพื้ นท่ีจดัแสดงนิทรรศการ

น้ีจะประกอบไปดว้ยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาการเกษตรแบบสมารท์ 

ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพ่ือพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นในเร่ืองของ

อาหารท่ีมีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต์ Slow Food และ 

Slow Living   

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  

  จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมี

จุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดใน

โลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถังซ าจัง๋ ณ วัด

พระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ัน น า

ท่านกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ 

นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์

รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะ

สามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารโรงแรม เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง  

      พกัที่ โรงแรม  RED MABLE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการแช่น ้าแร่ใน



 
 

 
 
 

 
 

 

หอ้งพักส่วนตัว คลายความเม่ือยเหน่ือยลา้ ผ่อนคลายความเครียด และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

น ้าแร่จากบ่อพุรอ้นมีก ามะถนัที่สามารถช่วยรกัษาโรคเก่ียวกบัขอ้ต่อและผิวหนงัไดห้ลายโรค 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอด

ยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหิน

ท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้า

ทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ย

โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเทา้เทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านได้

ถ่ายรปู ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป โดยรถโคช้ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์

ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวชั้น 

89) ตึกท่ีมีความสงูถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุด

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนัก

กวา่ 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และ

มีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที 

บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาว

ไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง

บริเวณน้ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไต้หวัน 

เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

จากน้ันชม วัดหลงซาน (แต่มีอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควร

พลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาที่วัดน้ีเลย)วดัท่ีเก่าแก่

วนัที่สี่    ผูหล่ี - อุทยานเหยหล่ิว –รา้นขนมพายสปัปะรด -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ดา้นนอก) – วดัหลง

ซาน – ซีเหมินตงิ  



 
 

 
 
 

 
 

 

ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหน้า 

วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่น

บริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลังคาก็มี

ลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาว

ไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่าน 

ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

 

    พกัที่ โรงแรม PLATTINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัที่หา้     ไทเป - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  



 
 

 
 
 

 
 

 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้ง

ขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ี

รกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จ

ในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูป

ป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้น

บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตาม

วฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวน

ดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือด

เน้ือท่ีสญูเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

    14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG633 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

     17.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  
    หมายเหต.ุ..  กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นักท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทาง

เท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิเน่ืองเป็นเทศกาล ทาง

บรษิทัขอด าเนินเกบ็พาสปอรต์กอ่นวนัเดินทาง เพือ่ท าการพรเีช็คอนิ เพื่อความสะดวกในการจดั

ที่นัง่กอ่นการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

29 DEC – 2 JAN 2019 

  TG634 BKK-TPE  07.25-11.55 

  TG633 TPE-BKK  13.55-16.50 

37,900.- 36,900.- 8,500.- 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 900 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

              

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ภายใน 24 ชัว่โมง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 

30 วนั ( ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
 

 
 
 

 
 

 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 


