
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

  05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW S ประตู ..8

เคาทเ์ตอร ์ สายการบินประจ าชาติไตห้วนั CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจัดเตรียมเอกสาร

การเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    08.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงไทเป  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 838  

  12.55 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองท่ีอยู่ภาคกลางเยื้ องไปทางตะวนัตกของไตห้วนั และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของภาคกลาง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม รองจาก เมืองซินเป่ย(นิว

ไทเป) และเมืองเกาสง มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย 

   บ่าย บริการอาหารว่าง BERKERKING + MILK TEA  

 น าท่านสู ่เมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง   ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของ

เมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ  

     เย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

วนัแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่า 

    เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าท่านเดินทางสูเ่มืองไทจง ชม หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์องเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้ นในชว่งระหวา่งปี 

1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยชัว่คราวส าหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการตั้งเป็นถ่ินฐานถาวรของ

ทหารเหล่าน้ัน หลงัจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีได้

กลายเป็นจุดเด่นส าหรบัการท่องเท่ียวของเมืองไทจงไปแลว้ โดยชื่อเสียงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งน้ีเร่ิมตน้

ข้ึนเม่ือ หวง หยุง ฝ ู(Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นสว่นหน่ึงของภูมิทศัน์ทาง

วฒันธรรมท่ีสวยงาม และสรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีก

หลายๆหลงัในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และ

รายการอ่ืน ๆ เชน่นก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง 

วนัท่ีสาม   ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 – แวะชิมชา-

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – พกัโรงแรมริมทะเลสาบ  



 
 

 
 
 

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่งาน งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018  และอีกหน่ึงงาน

ส าคัญประจ าปีท่ีพลาดไม่ไดอ้ย่าง 2018 Taichung World Flora Exposition ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ี

เดือนขา้งหน้าน้ี (จัดข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 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 

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

เขา้ชมจะไดส้ัมผัสกับศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกันสรา้งระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเขา้ใจถึง

ความส าคญัของการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ 

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

Fengyuan Huludun ถูกสรา้งขึ้ นโดยใชพ้ื้นท่ีของสวนสาธารณะ Huludun ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของ

วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน ้าและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน 

                     - Waipu Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 14.32 เฮกตาร ์หรือประมาณ 89.5 ไร)่ โดยพ้ืนท่ีจดัแสดงนิทรรศการ

น้ีจะประกอบไปดว้ยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาการเกษตรแบบสมารท์ 

ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพ่ือพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้ในเร่ืองของ

อาหารท่ีมีสว่นผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living   

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั 

  ระหว่างทางใหท่้าน แวะชิมชา พรอ้มวิธีการชงชา ข้ึนช่ือ 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา  เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน  รอบๆ

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบ

แห่งน้ี มีความยาวถึง  33 กิโลเมตร น าท่านล่องเ รือชม

บรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้าน

นมสัการรูปเคารพของ พระถังซ าจัง๋ ณ วัดพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้ง

อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหว ้

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์

แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย์ รวมถึง

สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 



 
 

 
 
 

 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอินหาร  

 

พกัที่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป โดยรถโคช้ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์

ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจนี กุง้มังกรน่ึงซีอิ๊ว  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เหย่หลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป 

ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 

วนัท่ีสาม   หนานโถว -ไทเป -รา้นพายสปัปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว-หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – ซ่ือหลนิไนทม์าร์

เก็ต   



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

น าท่านสู ่ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ์ชอง 

จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียว

จ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน

ไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินใน การจับจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลก

ตา อีกทั้งยงัมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหนท่าน

สามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากไดน้อกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับถนนคน

เดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควร   

จากน้ันน าท่านสู ่ตลาดซ่ือหลิน  ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ต ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึง

แบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของไตห้วนัคือ 

หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเครื่องด่ืมอีก 



 
 

 
 
 

 

 

ชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไขมุ่ก สว่นตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึง

ราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เครื่องประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมี

ราคาถูกกวา่เมืองไทย 

 

เย็น  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

พกัที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL อาบน ้าแร่ส่วนตวั หรือเทียบเท่าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ

การแช่น ้าแร่ในหอ้งพกัส่วนตวั คลายความเม่ือยเหน่ือยลา้ ผ่อนคลายความเครียด และมีประโยชน์

ต่อสุขภาพ น ้าแร่จากบ่อพุรอ้นมีก ามะถนัท่ีสามารถ ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับขอ้ต่อและผิวหนังได ้

หลายโรค 

 

  

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูน้ าของ

ไต้หวัน สร ้าง ข้ึนเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี 

วนัท่ีส่ี     ไทเป - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ) –GERMANUIM – วดัหลงซาน –

ซีเหมินตงิ- สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  



 
 

 
 
 

 

พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะ

สมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน 

ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึก

สีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 

ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า 

พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวช้ัน 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่

หนักกวา่ 900 ตัน ท า  หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ี

นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งช ้

อปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงแหง่หน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

    เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปาข้ึนช่ือ  

จากน้ันชม วดัหลงซาน (แต่มีอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาท่ี

วัดน้ีเลย และ ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล ต ้อนรับปี 

2019)วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนชื่อว่าสวยงามท่ีสุดใน

ไตห้วนัดว้ยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหน้า 

วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายใน

วดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของ

วิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สว่นดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อย

ท่ีแสดงถึงฝีมือของชา่ง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหว  ้

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

เย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



 
 

 
 
 

 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

    22.35  น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์  เที่ยวบินท่ี CI 837 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

   01.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  
    หมายเหต.ุ..  กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวซ่ีาใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีา

นกัท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทาง

เท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวซ่ีาตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทาง

บริษทัขอด าเนินเกบ็พาสปอรต์ก่อนวนัเดินทาง เพื่อท าการพรีเช็คอนิ เพื่อความสะดวกในการจดั

ที่นัง่ก่อนการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายตุ า่

กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายตุ า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

จ  านวน

ที่นัง่ 

14 – 17 APR 19 27,900.- 27,900.- 26,900.- 4,000.- 31 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 800 NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 



 
 

 
 
 

 

 
        

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

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

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในสว่นมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามัดจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เชน่ พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 
 
 

 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

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

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 


