
 
 

 

 
 

 

        โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)

เจาะลึกเสน้ทาง เมืองฮวาเหลียน – เมืองไถตง – เมืองไทเป 

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ“อทุยานทาโรโกะ”- ชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

 ชมทะเลสาบ 7 ดาว – วดัญ่ีปุ่ น - ชมเสน้แบ่งเขตศนูยส์ตูร   

**สมัผสัประสบการณพิ์เศษ นั่งบอลลลูลอยฟ้า ชมววิเมืองไถตง** 

เท่ียวชมววิทะเลสาบปลาคารฟ์-สดุเหวีย่งกบักิจกรรมล่องแก่งล าน า้  

“โซวกู่หลวน” – พรอ้มทัง้ชิมอาหารพ้ืนเมืองรสเด็ดของเมืองฮวาเหลียน 

นั่งรถไฟด่วน – ไทเป – อนสุรณเ์จียงไคเช็ค– ชมววิ ตึก101  

อทุยานหินลา้นปี “เหยหลิ่ ว” – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 



 
 

 

 
 

 

วนัแรก    กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮวาเหลียน  

13.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....เคาท์

เตอร ์ สายการบินประจ าชาติไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (ไม่มีบริการอาหารรอ้นบน

เคร่ือง) 

16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน  ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบิน THAI VIETJET 

เท่ียวบินท่ี VZ3563 

 

 

 

 

20.45 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮวาเหลียน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

พกัที่ โรงแรม YIYUAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง   เมืองฮวาเหลียน – อุทยานไทห้ลู่เก๋อ – ชมโชวพ้ื์นเมืองหมู่บา้นปุโรวนั – ทะเลสาบ 7 ดาว – วดั

ญี่ปุ่น – เสน้แบ่งเขตศุนยสู์ตร TOPICE OF CANCER – เมืองไถตง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

“เมืองฮวาเหลียน” เป็นเมืองใหญ่อนัดบัแรกของภาคตะวนัออกของไตห้วนั เป็นเมืองท่ียงัรกัษาประเพณี

ดั้งเดิม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายในลกัษณะภูมิประเทศ ทั้งท่ีเป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง ระหว่างทางให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทัศนียภาพอนังดงามของธรรมชาติ ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  



 
 

 

 
 

 

จากน้ันน าท่านชม น าท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็น

อุทยานท่ีมีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแลว้  ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวเช่นกนั เสน้ทางจาก

เทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ เลาะเลียบริม

หนา้ผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวท่ี

น่าประทับใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ ถ ้านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ 

บนเสน้ทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและหน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ซ่ึง

เป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะไตห้วนั และแวะชม น ้าตก  

ฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของ

หุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู 

และอีกท่ีคือ ปากถ ้านกนางแอ่น ถ ้านกนางแอ่นเกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดั

เซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมี

ทัศนียภาพแปลกตา จากน้ัน น าท่านชมโชวพ้ื์นเมือง หมู่บา้นของชน

เผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิม ซ่ึงปัจจุบนับางหมู่บา้นไดป้รบัเปล่ียนเป็นหมู่บา้น

ท่องเท่ียว อย่างเช่น หมู่บา้นปุโลวัน ท่ีเป็นหมู่บา้นดั้งเดิมของชนเผ่า

พ้ืนเมืองทาโรโกะหรือไท่ลู่เก๋อ ค าว่า“ปุโลวัน” แปลว่าเสียงสะทอ้น 

เน่ืองจากสมยัก่อนไม่มีเทคโนโลยี ชาวพ้ืนเมืองก็จะใชว้ิธีตะโกนใหเ้กิดเสียงสะทอ้น เช่น เวลาผูช้ายออกไป

ล่าสตัวน์านๆ ผูห้ญิงก็จะใชว้ิธีตะโกนเพ่ือเรียกหากนัและกนั ปัจจุบนัหมู่บา้นปุโลวนัไดป้รบัเปล่ียนมาเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว ภายในหมู่บา้นมีท่ีพกั รา้นอาหาร จุดถ่ายรูป รวมถึงการแสดงตอ้นรบันักท่องเท่ียวจาก

ชาวชนเผ่าทาโรโกะท่ีวนัน้ีพวกเขาดูไมต่่างจากคนไตห้วนัทัว่ไปสกัเท่าไหร่ แต่จะมีเอกลกัษณชุ์ดผา้คาดคลุม

ตวัอนัเป็นเอกลกัษณข์องชนเผ่าน้ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 7 ดาว ทะเลสาบเจ็ดดาว (seven star lake) ทะเลสาบแห่งน้ีไดช่ื้อว่า

ทะเลสาบเจ็ดดาวเพราะวา่สามารถมองเห็นดาวไถ ซ่ึงมี 7 ดวงใน

เวลากลางคืนสวยงามมาก เพราะเห็นดาวไดช้ดัเจนมาก หนุ่มสาว

ชาวไต้หวันและนักท่องเท่ียวนิยมมาแวะพักผ่อนคลายความ

เหน่ือยลา้ท่ี ทะเลสาบแห่งน้ี เพราะไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิยามเย็น 

ชายหาดแห่งน้ีเต็มไปดว้ยกอ้นหินหลายขนาด วางเรียงรายเป็น

หาดยาวแทนหาดทรายไม่เหมือนทะเลท่ีอ่ืน และเป็นทอ้งน ้าเดียวกบัมหาสมุทรแปซิฟิก จากน้ัน ระหว่าง

ทางแวะชม วดัญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นซากโบราณสถานสมยัท่ีไตห้วนัเคยตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น   



 
 

 

 
 

 

จากน้ันแวะถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer 

จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซ่ึง 3 แห่ง อยูใ่นไตห้วนั และสองแห่ง

น้ันอยู่ท่ีฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งขึ้ นเพ่ือแสดงจุดท่ีเสน้ 

Tropic of Cancer พาดผ่านไตห้วนั ซ่ึงจากท่ีน่ีท่านสามารถมองไป

ถึงชายฝั่งทะเลไดอี้กดว้ย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถตง  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัท่ี โรงแรม FORMOSAN NARUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่สาม   เทศกาลบอลลนูเมืองไถตง – นัง่บอลลนู – ทะเลสาบปลาปลาคารฟ์ –  กิจกรรมล่องแก่งล าน ้า  

          โซวกู่หลวน”– ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินไปนัง่บอลลูน กบัเทศกาล  2017 Taiwan International Balloon Festival. เป็นเทศกาลท่ี

ยิ่งใหญ่งานหน่ึงของประเทศไตห้วนัท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยไตห้วนัไดจ้ดังาน

เทศกาลน้ีขึ้ นเพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวไตห้วนัเชิงอนุรกัษ์ เทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งน้ีมี

ความยิ่งใหญ่อลงัการและมีความสวยงามของบอลลนูหลากสีสนัท่ีลอยอยู่ในอากาศเป็นอย่างมาก รอคอยให้

นักท่องเท่ียวมาสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนัง่บอลลูนท่ีจะพาคุณลอยขึ้ นสู่ทอ้งฟ้าชมความ

งดงามของหุบเขา วิวทิวทศัน์อนังดงามของไตห้วนั และนอกจากจะมีโชวค์วามยิ่งใหญ่ของบอลลูน งานจดัขึ้ น

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560 น้ี โดยงานจัดอยู่ท่ีเมืองไถตง (Taitung) นักท่องเท่ียว

สามารถเขา้ชมไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งในช่วงเชา้และช่วงบ่าย (รวมค่าบตัรเพ่ือข้ึนบอลลูนที่ติดตั้ง

ใหอ้ยูก่บัที่เพื่อไปชมวิวดา้นบนได ้) 

เทียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบ LIYU หรือ ทะเลสาบปลาปลาคารฟ์  

ทะเลสาบปลาคารฟ์ ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นโซ่วเฟิงจงัหวดัฮวาเหลียน



 
 

 

 
 

 

ของสถานท่ี แห่งน้ีมีท่ีมาจากภูเขาปลาคารฟ์ ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของทะเลสาบ แหล่งน ้าผุดขึ้ นมาจากใจ

กลางทะเลสาบ ใสสะอาดตลอดทั้งปีไม่มีแหง้เหือด ลักษณะทะเลสาบด้านเหนือใต้ยาวเรียวส่วนดา้น

ตะวนัออกและตะวนัตกแคบเล็กเป็นทรงวงรีพ้ืนท่ี เป็นทะเลสาบท่ี ลอ้มรอบดว้ยแผ่นดินขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

จงัหวดัฮวาเหลียน ถนนหลวงท่ีวนรอบทะเลสาบปลาคารฟ์น้ีใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร ส าหรบัจกัรยานเป็นหลกั 

มีศาลารบัลมอยูต่ามจุดต่างๆ ตลอดเสน้ทางเพ่ือ เป็นสถานท่ีส าหรบัพกัผ่อนและชงชาสะดวกสบายอยา่งยิ่ง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ล่องแก่งโซวกู่หลวน”เป็นแมน่ ้าสายใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกของไตห้วนั เร่ิมจากเชิงเขา

ทิศใตข้องเขาหลุนเทียนและไหลผ่านช่องเขาทางตะวนัออกและเทือกเขาแนวชายฝั่งก่อนท่ีจะไหลมาสู่

มหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางรวม 25 กิโลเมตร ทางตอนล่างสุดน้ันมีจุดท่ีกระแสนไหลเช่ียวถึง 20 แห่ง ซ่ึง

จะไหลผ่านทั้งหุบเขาอนังดงาม และป่าหิน กิจกรรมล่องแก่งท่ีโซวกูหลวนมีจุดศูนยก์ลางคือฉีเหม่ย และล่อง

ไปเร่ือย ช่วงแรกกระแสน ้าจะค่อนขา้งน่ิง แต่ช่วงทา้ยๆกระแสน ้าจะไหลแรงกว่า ซ่ึงจะใชเ้วลาล่องแก่ง

ประมาณ 3ชัว่โมง โดยจะเร่ิมจาก ฉีเหมย่เขา้ไปยงัช่องเขา เขา้ใกลส้ะพานแดง และ “หินพนัร่าง” ท่ีเกิดจาก

การกดัเซาะของน าท่ีไหลผ่านเป็นเวลานาน เมื่อผ่านสะพานแดงแลว้จะมีล าธารทีมีช่ือเรียกว่า “หยกโซวกู

หลาน” บริเวณกลางทะเล จะมีเกาะท่ีเกิดจากการรวมตวัของหินภูเขาไฟ เรียกว่า เกาะสิงโต นักท่องเท่ียว

จะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั ทุกสถานท่ีล่องแก่งผ่าน รบัรองวา่จะประทบัใจไมรู่ลื้ม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ

วาเหลียน จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมือง ฮวัเหลียน    

 (อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

พกัท่ี โรงแรม YIYUAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า   

(คืนน้ีทุกท่านตอ้งเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ ส าหรับใส่สัมภาระ + ของใชท้ี่จ  าเป็น พักคา้งคืน ที่

ไทเป 1 คืน)  

 วนัที่สี่   เมืองฮวาเหลียน – นัง่รถบสัสู่เมืองไทเป –ตกึ 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ) - เจยีงไคเช็ค –รา้นพายสปัปะ

รด – ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางออกจากเมืองฮัวเหลียน พรอ้มสัมภาระใบเล็กท่ีจ าเป็น 

มายงัเมืองไทเป โดยรถโคช้   

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา รา้นดงั ติง่ไทฟ้ง  



 
 

 

 
 

 

บ่าย จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101(ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความ

สูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว 

และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 

เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป

บริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่าเมืองไทย

ประมาณ 20 %  จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

อดีตผู้น าของไต้หวัน สร้างขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใช้

เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุม

พ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะ

ประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส  รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัว

ตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้

สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของ

ทอ้งฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   

ความเสมอภาคและภราดรภาพ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึง

พายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้อง

ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขสมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์

ขนมพายเผือก  

จากน้ันเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือน

สยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป 

สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตาม

อธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

(อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

พกัที่  โรงแรม HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  ไทเป – รา้นศูนยเ์ครื่องประดบั -  เหยหล่ิว  - อ้ีหลาน – นัง่รถไฟไปฮวัเหลียน – สนามบินฮวา

เหลียน – กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์ครื่องประดับ สินค้า

พ้ืนเมืองและศูนยเ์คร่ืองประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

สินคา้เกษตรพ้ืนบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 

20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพ



 
 

 

 
 

 

รีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น ้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สรอ้ยคอเวช

ส าอางค์ สินคา้แบรนเนม น ้าหอม เคร่ืองส าอางค์ ราคาถูก เส้ือผา้ แว่นตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น

ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียร

ราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารจนีทะเล   

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ้ีหลาน เพ่ือข้ึนรถไฟด่วนเดินทางจากอ้ีหลาน สู่เมืองฮวา

เหลียน ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง  จากน้ันน าท่านเดินทาง ถึงเมืองฮวาเหลียน  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

18.00 น เดินทางสู่สนามบินเมืองฮวาเหลียน  

21.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต   เที่ยวบินที่ VZ3562 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

23.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

 
 หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเทา่นั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิ

อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

4 – 8  JUL 17    19,900.- 6,500 

18 -22 JUL 17    23,900.- 6,500 

1 – 5 AUG 17 23,900.- 6,500 

15 – 19 AUG 17 23,900.- 6,500 



 
 

 

 
 

 

ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต  า่กว่า 12 ปี  

ตัว๋เด็กทารก (INFANT) ราคาท่านละ 6,500 บาท  

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

     ทา่นละ 1,000 NTD /ทริป/ตอ่ทา่น *** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน

เวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ นะคะ***  

            

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

 เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( 

ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   



 
 

 

 
 

 

 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่าย

มดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะ

ไม่หกัค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่น

วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยเฉพาะเท่าท่ีจา่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้า่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเชน่ ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่า

มัดจ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ทั้ ง ห ม ด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 



 
 

 

 
 

 

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

ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะ

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

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

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 



 
 

 

 
 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ี

ทุกครั้ง 

 

 


