
       
 
 
 
 

 

SDT14: TAIWAN DELUXE CLASS เปิดโปรแกรม

ใหม่ 

 
 
 
 

จ่ายหลกัหม่ืน ไดว้วิหลกัลา้น บริการเสริฟท่านดว้ย

Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สมัผสัไดจ้ริง 
จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สมัผสับรรยากาศสไตล ์สวิสเซอร์แลนด ์  

ไทเป-ไทจง–-พกับนรีสอร์ท ณ ฟาร์มชิงจ้ิง 4 วนั 3 คืน 
เมนูพิเศษ++เส่ียวหลงเปาข้ึนช่ือ , ปลาประธานาธิบดี , ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั ,พระกระโดดก าแพง , 

สลดักุง้มงักร ,  อาหารจีนพ้ืนเมืองรีสอร์ท บนฟาร์มชิงจ้ิง  



       
 
 
 
 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต    

08.30น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ชั้น 4  ROW S ประต ู8  สายการบินประจ าชาต ิ CHINA AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่

คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ มี

บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง 

11.15น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI834 

15.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

บ่าย บริการท่านดว้ย แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม MILK TEA  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

ไตห้วนั อยู่ท่ีเมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็นทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหาร

ทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มี

อะไรน่าสนใจส าหรบัคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย  จึงมี

สินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้

กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่สอง    ไทจง – วดัจงไถซานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ – รีสอรท์ 

MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พกัผ่อนตามอธัยาศยับนรีสอรท์ MING GING FARM  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



       
 
 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถ่ซานซ่ือ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วดัจงไถ่ซานซ่ือ มีช่ือเสียงในดา้น

การฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารย์

ฮุ่ยเหนิงในจีน นอกจากเร่ืองการฝึกสมาธิแลว้ วดัแห่งน้ียงัไดร้บัการ

กล่าวขานวา่มีศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจาก

นครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สญัลกัษณข์องวดัน้ีเป็นรูปมือ

ถือดอกบวั วดัจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็น

สถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั นอกจากน้ียงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งเรียนหลายพนัหอ้ง

เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม และไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั ซ่ึงใชง้บประมาณ

การก่อสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับท่ีสรา้งตึก 101 มีโครงสรา้งท่ี

แข็งแกร่งมาก  เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่ง รุนแรง ท าใหห้มู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืนหายไปแต่วดัน้ีกลบั

ไมเ่ป็นอะไรเลย นับตั้งแต่น้ันมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่ศรทัธา    

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซ า

จัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดั

เหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโต

หินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านสู่ MING GING FARM RESORTไดร้บัการออกแบบทั้งเพ่ือธุรกิจและเพ่ือการพกัผ่อน ตั้งอยู่

อยา่งเหมาะเจาะใน ซิงจิง ซ่ึงเป็นยา่นท่ีไดร้บัความนิยมท่ีสุดย่านหน่ึงของเมือง จากท่ีน้ี ผูเ้ขา้พกัสามารถไป



       
 
 
 
 

 

ยงัทุกท่ีในเมืองอนัมีชีวิตชีวาน้ีไดอ้ย่างง่ายดาย อีกทั้งยงัอยู่ใกล ้Cingjing Veterans Farm, Cuihu Walkway, 

Sunset Walkway อีกดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการจาก มิงกิง ฟารม์ รบัประกนัไดว้า่จะสรา้งความ

พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โรงแรมแห่งน้ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายไวใ้หบ้ริการเพ่ือสรา้งความส าราญใจ

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั แมแ้ต่ผูเ้ขา้พกัท่ีพิถีพิถนัท่ีสุด หอ้งพกัทุกหอ้งประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเลือกสรร

มาแลว้อย่างดีเพ่ือความสบายในระดบัท่ีไม่มีใครเทียบได ้ส่ิงนันทนาการในโรงแรม รวมถึง สนามเด็กเล่น, 

สวน, หอ้งเล่นเกม ไดร้บัการออกแบบเพ่ือการพกัผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะไป หนานโถว 

ดว้ยจุดประสงคใ์ด มิงกิง ฟารม์ เป็นสถานท่ีท่ีดีเยี่ยมในการพกัผ่อนอยา่งมีความสุขและน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย บริการท่านดว้ย ชุดอาหารวา่ง AFTER NOON TEA ใหท่้านไดส้มัผสัอาหารว่าง 

ท่ามกลางวิว ขุนเขา  ใหคุ้ณแฮงคเ์อาท์ ท่ามกลางขุนเขา บรรยากาศสุดชิลล์ 

เหมาะแก่การถ่ายภาพทั้งช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน สามารถมานัง่จิบชา/

กาแฟยามบ่าย รับลมเย็นๆ กับ Afternoon Tea Set ท่ี MING GING FARM 

ภายในเซ็ทจะมี Scone อบหอมๆรอ้นๆ, ขนมหวานแสนอร่อย, เบเกอรร่ี , 

ทารต์ชอ้คโกแลต ,ผลไม ้, คุกก้ีต่างๆ 2 ท่านต่อ 1 SET เสริฟท่านพรอ้มวิว 

จากรีสอรท์ จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รีสอรท์  

พกัที่  โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจิ้ ง  

 

วนัที่สาม      ฟารม์ชิงจิ้ ง –  เยีย่มชมฟารม์เล้ียงแกะและความน่ารกัของแกะถ่ายรูปกบัแกะ – ชมสวนดอกไม ้– 

พิพิธภณัฑก์ระดาษ – ไทเป – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ) – ซีเหมินตงิ  



       
 
 
 
 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่

บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็น

แบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ี

เล้ียงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะ

ไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะ

ตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ท่านสามารถถ่ายรูปสวนดอกไมใ้นบริเวณ

ใกลเ้คียง  จากน้ันเดินเล่นในสวน ชมน ้าพุเตน้ระบ า ใหท่้านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิในสวนสวย ช่ืนชมความ

งามของไมด้อกไมป้ระดับเมืองหนาวนานาชนิดท่ีประดับตกแต่งอยู่โดยรอบ พรอ้มชมโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า

ประกอบเสียงเพลง น าทุกท่านชม พิพิธภณัฑก์ระดาษ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากกระดาษ จากน้ันอิสระให้

ท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกกระดาษ เป็นของฝากแด่คนทางบา้น ดา้นในจะมีส่ิงของท่ีท าจากกล่อง

กระดาษ อาทิ เช่น เกา้อ้ี ในรา้นก็ท าจากกระดาษ เช่นกนั ใหท่้านไดช้มพิพิธภณัฑก์ระดาษตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารจนีพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูง

ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม

สามารถทนทานต่อการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรม

ทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 

เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก

101ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % 

จากน้ัน  จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินตงิ เปรียบเสมือน

สยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มี

รา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรน

ใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหาร เมนูเสี่ยวหลงเปา  

พกัที่  โรงแรม RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5wJOtu_bUAhXFK48KHbngCD0QjRwIBw&url=http://picssr.com/tags/%E6%B8%85%E5%A2%83%E7%B4%99%E7%AE%B1%E7%8E%8B&psig=AFQjCNFMeFPcz9Y2tM_JDJq1MdmQi_qHzQ&ust=1499492591533492


       
 
 
 
 

 

วนัที่สี ่     เมืองไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ปล่อยโคมกระดาษผงซี – เหยหล่ิว – 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม 

เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก 

 จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงาม

ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไต้หวัน ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียง

ไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์

สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว 

หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 

3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณ์

แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนู พระกระโดดก าแพง  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ นครนิวไทเป ไฮไลทข์องการท่องเท่ียว ซ่ือเฟิน คือการปล่อยโคมลอย จากสถานี

รถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร

เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรือเขียนค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีใหบ้ริการ อีก

หน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษกนั ใหทุ้กท่าน

ไดป้ล่อยโคม (ไม่รวมค่าโคม) ลกัษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมี

เสน้ทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen 

Old Streets,) ใหค้วามรูสึ้กคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา 

ทั้งยงัมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมใน



       
 
 
 
 

 

อดีตของไตห้วนัเป็นอย่างมาก ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพ้ืนเมือง, รา้นขายของท่ีระลึก

และอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีน ้าตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall,) น ้าตกขนาดใหญ่ดว้ย

ความสูง 20 เมตร ไฮไลทเ์ด่นของเมืองท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดร้บัการขนาน

นามว่า “ไนแองการ่าแห่งไตห้วัน” ซ่ึงสามารถเดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใชเ้วลาเดินเท้า

ประมาณ 20 – 30 นาที น าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น

ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียร

ราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารจนี 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง  

22.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต   เที่ยวบินที่ CI838 

                   (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

CI834 BKK-TPE 11.15- 15.55 

CI837 TPE- BKK 22.00-00.30+1 

 

***CI838 BKK-TPE 08.35-13.15 

*** CI837 TP-BKK 22.00-00.30+1 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

(ไม่มีเตยีงเสรมิ)  

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

1 – 4 FEB 2018 27,555.- 26,555.- 5,500 

7 – 10 MAR 2018 27,555.- 26,555.- 5,500 

8 – 11 MAR 2018 27,555.- 26,555.- 5,500 

15 – 18 MAR 2018 27,555.- 26,555.- 5,500 



       
 
 
 
 

 

หมายเหตุ*** วันเดินทางที่มี ***ดอกจนัสีแดง*** เป็นรายการที่ไฟลไ์ปเป็น CI 838 มีรายการ ถนน

สายเซรามิค อิงเก๋อ เพ่ิมในรายการเขา้มา หลงัจากนั้นรายการเดิมตามปกต ิ

 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทัวร ์ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการ

ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 600 NTD ต่อคน(ลูกคา้)/ ต่อทรปิ ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์

ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

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

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ าแลว้  

ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือ

เดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 



       
 
 
 
 

 

 

1.1 ผู ้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และ

บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ 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 ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

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

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



       
 
 
 
 

 

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ

จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


