
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้น

แอร ์ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – เมอืงไถจง – ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ฟ่งเจีย๋ ไนท์

มารเ์ก็ต 

03.10 น.  เหริฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL398 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สมัภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑล

ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วนั และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้
 น าทกุทา่นลงเรอืส าหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงั และเป็น

ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีม้จีดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากมาย 
และทะเลสาบแห่งนี้ยังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุใน

โลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพู
ทวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของ

กนิ หรอืของทานเลน่ทีเ่ป็นทีน่ิยมในหมู่นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ถอืไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้ง

ลิม้ลอง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไถจง เมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ ฟารม์ดอกไม ้

ขนาด 37 ไร่ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ 

และทีน่ี่ยังเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความส าเร็จในการปลกูดอกทวิลปิในประเทศไตห้วัน  ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้ง
เซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้า่งๆ สลบัหมนุเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทัง้ปี  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย 
ซึง่ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 



 
 

น าทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไถจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี๋ย 
โดยตลาดแห่งนี้ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่าง

จุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street 

Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้
มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให ้

เลอืกมากทีส่ดุในไตห้วนั 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – ต ัน้ซุย – วดัเทยีนหยวน – ตกึไทเป 

101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนอืของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพื่อสขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใิน

การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั ้งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 

เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม
ของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสบัปะรดอบใหม่ๆ 

สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเล่นไม่วา่เด็ก
หรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้พาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหทุ้กท่านไดส้มัผัส

รสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทัง้หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์
อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 
  น าทา่นเดนิทางไปยัง ต ัน้ซุ่ย หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเมอืงท่าโรแมนตกิ ตัง้อยู่ เมอืงนวิไทเป เป็นศนูยก์ลางของการ

จัดสง่สนิคา้ และเป็นเขตการคา้ส าคัญของไตห้วันทางตอนเหนือ จากนัน้พาทุกทา่นไปยัง วดัเทยีนหยวน ซึง่ถอื

เป็นวัดทีม่ชีอืเสยีงโดง่ดังในเรือ่งของจุดชมซากุระบาน ของประเทศไตห้วนั ซึง่หากใครไดไ้ปเยอืนยังวัดแห่งนี้ทุก
ท่านจะไดเ้ห็นของภาพซากุระที่บานสะพร่ังโดยมีฉากหลังเป็นเจดีย์หา้ชัน้ซึ่งถือไดว้่าหาชมไม่ไดง้่ายๆ ซึ่ง

ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพร ัง่
สวยงามไดภ้ายในวดัแหง่นี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา  

จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วัน ตกึที่มีความสูงเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่

ร วบ รวม ร า้น ค ้าแบ รนด์ดั ง ร ะดั บ โล กไว ม้ ากม าย  อ าทิ เช่ น  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 (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 
89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 

89 ราคา 600 NTD)  

 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน

กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่นัสมัยของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบ

รนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้

อปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 



พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC 

SHOP – MITSUI OUTLET PARK 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ที่ตัง้อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิ่วเฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่ห่งนี้แลว้ไม่ควรพลาดอันไดแ้ก ่

บวัลอยเผอืก ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถั่วตัด และทีแ่ห่งนี้ยังมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนน
โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนีท้กุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคาร

ไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกนัไปเหมอืนดังในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดัง
จาก เรื่อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซี หรือทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทาง

รถไฟผงิซ ีโดยเมืองนี้มีชือ่เสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนตกิเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE 

เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟ
สายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน 

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีม่ี
เอกลักษณ์เฉพาะตวั อกีทัง้ทีแ่หง่นียั้งขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทีแ่ห่งมจีะ

มกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรือวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทุก

ทา่นร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของทา่นสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 
ทา่น) นอกจากนีท้กุทา่นยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถั่วตัด 
และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

บา่ย แวะรา้น COSMETIC ทีม่เีครือ่งส าอางคร์วมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืก   
ชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักชอ้ป

ทัง้หลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออืน่ๆอีกมากมาย ที่เป็นแบรนด์ยอดฮติตดิตลาด อาท ิ

ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น า้แร่เชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้                                                         

10.45 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบนิที่ SL399 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

13.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 



เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 16,999 6,500 9,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

01 – 05 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

02 – 06 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

03 – 07 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

04 – 08 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

05 – 09 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

06 – 10 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

07 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

08 – 12 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

09 – 13 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

10 – 14 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

11 – 15 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

12 – 16 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

13 – 17 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

15 – 19 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

17 – 21 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

18 – 22 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

19 – 23 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

20 – 24 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

24 – 28 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

25 – 29 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  



** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบ

เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้  
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


