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- ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
- เทีย่วหมูบ่า้นปีศาจ เช็คอนิ ถา่ยรปู ชมธรรมชาต ิ
- น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาลซีาน 
- เทีย่วหมูบ่า้นสายรุง้ ถา่ยรปูชคิๆคลูๆ 
- ชมตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ไตห้วนั 
- ชอ้ปป้ิง ยา่นซเีหมนิตงิ  
- เทีย่วอทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ แลนดม์ารค์กีหนงึแหง่ของไตห้วนั   
- พเิศษ!! ชมิลองเมนสูกุ ีช้าบแูละเมนพูระกระโดดก าแพง 
- แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
 

วนัที1่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ-เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมั
จ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่ซโีถว 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ
สวุรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
  
 
 
 
 
 
07.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

TG632//TG634 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
 
TG632 08.25-13.05 น. เดนิทางพเีรยีต ดงันี ้

17 – 21 พฤษภาคม 62 

18 – 22 มถินุายน 62 

 
TG634 07.10-11.50 น. เดนิทางพเีรยีต ดงันี ้

13 – 17 กรกฎาคม 62 

26 – 30 กรกฎาคม 62 



PTW22-TG ไต้หวนั-ไทเป-อาลซีาน-เยห่ลวิ  5วนั4คืน 

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

13.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เซ็ทเบอเกอร+์ชานม 
จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื SUN MOON 
LAKE ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน" และเป็นที่ๆ คนไตห้วันนยิม
มาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีุดท่องเทีย่วที่
ส าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเกา่แกม่าก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิให ้
พระถังซมัจ๋ัง ทีบ่กุป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัดมี
ความสวยงาม สงบ เหมาะแกก่ารน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใคร
ไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้น ้าซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและ
สมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาตขิองไข่ตม้นั้นกลมกล่อมพอดไีม่ตอ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิ
รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดยีว ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งลิม้ลอง จากนั้น น าท่าน
สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์ ีกแห่งของ
ไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์เป็นทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 
ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วดัซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ซโีถว เพือ่พักผอ่นพรอ้มเดนิทางสูท่อ่งเทีย่วในวนัรุง่ข ึน้ 
พกัที ่ Le Midi Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที2่ Xitou Nature Education Area-หมูบ่า้นปีศาจ-อทุยานอาลซีาน-รถไฟ
โบราณ-เจีย๊อี ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่Xitou Nature Education Area เป็นพืน้ทีส่เีขยีวแหง่นี้อดุมไปดว้ย
โอโซนของป่า บรรยากาศในอทุยานมทัีง้ตน้ไม ้ดอกไมแ้ละววิน ้าตกใหช้ม ใชเ้วลาอยูไ่ดทั้ง้
วันไม่มีเบื่อ เพราะอุณหภูมวิันนี้เย็นกว่าในเมืองถงึ 10 องศา ที่นี่ยังเป็นเขตทดลองของ
มหาวทิยาลัย National Taiwan University มกีารเพาะปลกูตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุท์ี่
น่าสนใจ จากนั้นน าท่านสู่ หมูบ่า้นปีศาจ เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กใหบ้รรยากาศแบบหมู่บา้น
ญีปุ่่ น  มตีลาดโบราณและรา้นขายของต่างๆ ในอดตีบรเิวณอุทยานป่าไมซ้โีถวมกีารตัดไม ้
ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก  เมือ่ญีปุ่่ นเขา้มาปกครองพื้นที่จงึมกีารรณรงคไ์ม่ใหม้กีารตัดไม ้
ท าลายป่า โดยการสรา้งรปูป้ันปีศาจ tengo ซึง่เป็นปีศาจจากผนืป่าขึน้มาเพือ่คุม้ครองป่าและ
เตอืนสตคินทีจ่ะเขา้มาตัดไมท้ าลายป่าไวต้ามทีต่่างๆจนกระท่ังในปัจจุบันไม่มกีารตัดไมใ้น
บรเิวณป่าอุทยานซโีถวแลว้  และหมู่บา้นซโีถวแห่งนี้ก็ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปใน
ปัจจบุัน  ทัง้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแบบโบราณและยังมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตอิกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 
น าทา่นเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ภายในอทุยานแหง่นี้ยังเต็มไปดว้ยความอดุม
สมบูรณ์ของธรรมชาต ิและเป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ซึง่อุทยานแห่งนี้นั้น
ตัง้อยู่บนภูเขาสงูทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ ในฤดูใบไมผ้ล ิ
ดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท่านสามารถเดนิเทีย่วธรรมชาต ิ 
ดืม่ด ่าไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสงูชัน ซาก
ตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานที่มคีวามสมบูรณ์อยู่มาก น า
ท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาตอิาลีซาน  
หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้เพื่อพักผ่อนพรอ้มเดนิทางสู่เมืองไทเปใน
วนัรุง่ข ึน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมนไูกอ่บโอง่ 
 พกัที ่Ali Mountain Oriental Pearl International หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที3่ รา้นชา-หมูบ่า้นสายรุง้-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ)-อนสุรณ์สถานเจยีง
ไคเชค-รา้นสรอ้ยเจอรม์าเนยีม-ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านแวะชม รา้นใบชาไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตชิาทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน 
ทีม่รีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยสลายไขมัน โดยชาของทางรา้นนัน้ปลกูบนภูเขาอาลซีาน
ในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และอกีทัง้ยังเป็นของฝากที่คนไทย มา
เทีย่วไตห้วันแลว้นยิมซือ้กลับไปเป็นของฝากชนดิหนึง่เลยก็วา่ได ้จากนัน้น าทุกท่านเยีย่ม
ชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นของเหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายัง
ไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็น

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
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แหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแต่
ละหลังจะถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนน
ทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมูบ่า้น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนชูาบสูไตสไ์ตห้วนั 

จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 เป็นหนึง่ใน Landmark หลักของเมอืงไทเป เป็นตกึที่
สงูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) มคีวาสงูมาก
ถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ทีด่า้นบนจะมจีุดชม
ววิในร่มทีช่ัน้ 89 ตกึไทเป 101 มทัีง้หมด 101 ชัน้  น าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี 
สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม
ชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี
รูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ 
และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความ
ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ
วิทยาศาสตร์ โซนที่ชั ้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติของอดีต
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกี
หนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่
เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็น
เครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทัีง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ี
ช่วยการไหลเวยีนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วนั   

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนพูระกระโดดก าแพง 
จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิง ซือ่หลนิ ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดนัดกลางคนืทีใ่หญ่ที่สดุในเมอืง
ไทเป เหมาะส าหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ มรีา้นแฟชัน่ใหช้อ้ปป้ิง และมรีา้นอาหารสตรทีฟู้ด
ใหช้มิหลากหลาย สนิคา้แฟชัน่จะมทัีง้หมดตัง้แตเ่สือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง 
พกัที ่CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ไทเป-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่-Cosmetic-ซเีหมนิตงิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักท่องเทีย่วที่
หา้มพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ที่มคีวามรูส้กึคลา้ยเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่ น ที่นี่ยังถูกประดับ
ประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนเมอืง  ไหนในไตห้วัน แถมทีน่ี่ยัง
ถกูกลา่วขานวา่ จิว่เฟ่ิน เป็นสถานทีแ่รงบันดาลใจของภาพยนตรอ์นเิมะชือ่ดังอยา่ง Spirited 
Away อกีดว้ย หลังจากนัน้มาจิว่เฟ่ินเลยบมูมาก มาไทเปแลว้ตอ้งมาจิว่เฟ่ินยังไงยังงัน้   

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเล(เป่าฮือ้) 
น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย่หล ิว่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิอง
ไตห้วันตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุของเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) เขตต าบลวา่นหลี ่
(Wanli District) ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรปูร่างแปลกตา ซึง่ภมูทัิศน์หนิของเย่
หลิวถือเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าไดเ้ป็น
ชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อน
ของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย

http://www.govivigo.com/ideas/178-taiwan-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-101
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
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รูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงท่ัวทัง้เกาะไตห้วนัและท่ัวโลก ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆที ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง   

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง
ศนูยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย 
พกัที ่CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที5่ ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-วดัหลงซาน-Gloria Outlets-เถาหยวน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มี

รสชาตกิลมกล่อมจนเป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนม

พายสบัปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์

ขนมพายเผอืก เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชม วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึง่

ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป เพือ่เป็นสถานทีส่ักการะบชูา

สิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของ

จนีแตม่ลีูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน 

ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารเสีย่วหลงเปา 
น าทา่นชอ้ปป้ิง Gloria Outlets แลนดม์ารค์อันดับหนึง่ทีส่ดุแหง่ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงเหนือ
ระดับ กับสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกในราคาพเิศษ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.05 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทเป เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่TG635 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)   

22.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
https://tabinaka.co.jp/tour/6299
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/
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***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD 

ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,300 NTD/ทรปิ/ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 26,999 26,999 6,000 

18 – 21 มถินุายน 2562 24,999 24,999 6,000 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 28,999 28,999 6,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 26,999 26,999 6,000 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
     2.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดรั้บการยกเวน้การท า 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 1,300 NTD ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 
และน ้าใจจากทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


