
       
 
 
 
 

 

 

TAIWAN THREE FEVER 5 D 4 N 

เท่ียวครบจบท่ีเดียว 3 อทุยาน  CHINA AIRLINES(CI) 

– อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว 

  
โปรแกรมพิเศษ +++ 

พิเศษ 1..เท่ียวชม อุทยานท่ี 1 อุทยานอารซีนั ชมป่าสนพนัปี นั่งรถไฟโบราณ 

    พิเศษ 2..เท่ียวชม อุทยานท่ี 2 อุทยานทาโรโกะ อุทยานหินอ่อน น า้ฉางชุน ถ า้นกนางแอ่น 

พิเศษ 3...เท่ียวชม อุทยานเหยหล่ิว อุทยานหินลา้นปี รปูเศียรพระราชนี 



       
 
 
 
 

 

เมนูพิเศษ +++  

พิเศษ1.++เมนูเส่ียวหลงเปารา้นดงั ติ่ งไทฟ้ง มิชลินสตาร ์

พิเศษ2.++เมนู บุฟเฟ่ต ์ชาบู ชาบู นานาชนิด พรอ้มเครื่องด่ืม นานานชนิด 

พิเศษ3.++เมนู ข้ึนช่ือเมืองเจียอ้ี “ ขา้วมนัไก่ เมืองเจียอ้ี” , กุง้น่ึงซีอ้ิว เหยหล่ิว  

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 (ไม่

รวมข้ึนตกึ) –ซีเหมินตงิ               

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 8 .เคาท์

เตอร ์S สายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ (CI)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน

และน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

08.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 

13.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  

เที่ยง   บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั 

ซ่ึงใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือน

ท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบน

ดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตาม

วฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวน

ดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือด

เน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

จากน้ันน าท่านไปยงั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทต์ึก 101 ชั้น89 )ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศ

ไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 

2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ 

ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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  เป็นตน้ 



       
 
 
 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา รา้นดงัติง่ไทฟ้ง 101  

 จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินตงิ เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม C U HOTEL // GREEN WORLD HOTEL เมืองไทเป ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า   

วนัที่สอง      ไทเป – นัง่รถไฟไปกลบัฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น ้าตกฉางชุน – ไทเป  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลบั   

 เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง   

น าท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมี

ทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแลว้  ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ 

เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทับใจในอุทยาน ไดแ้ก่ ถ ้านก

นางแอ่น บนเสน้ทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและหน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ ้านกนางแอ่นเกิดจากการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีทศันียภาพแปลกตาดว้ยถ ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บนถนนเหิง

กวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก 

เดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรับคมนาคม ปัจจุบันเปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้

นักท่องเท่ียว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด เป็นอุโมงคใ์หญ่อนัดบัสองของโลก ผ่าน

เสน้ทาง น ้ าตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อน

สวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู สะพานหินอ่อน 

อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคลา้ยเป็นหมู่บา้นกลางหุบ

เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ บนรถไฟ บริการ อาหารเซท เบนโตะ๊เซทบนรถไฟ พรอ้มน ้าด่ืม   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เสน้ทางเดิม 

พกัที ่ โรงแรม C U HOTEL // GREEN WORLD HOTEL เมืองไทเป ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม         ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินอู่  – เมืองเจยีอ้ี  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองประดบัรา้น GERMANIUM มีคุณสมบติัแผ่อิออนลบ ท าใหเ้ลือดลมเดินดี

ขึ้ น เพ่ิมพลก าลงั ความกระปร้ีกระเปร่า ความสุข คลายความเครียด ป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลั



       
 
 
 
 

 

ไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ั้นลง ฯลฯเคร่ืองประดบัท่ีสามารถแผ่อิออนลบน้ีก าลงัโด่งดังทัว่

ทั้งในประเทศญ่ีปุ่นและทัว่เอเชีย โดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกา นักกีฬา

อาชีพแทบทุกแขนงนิยมสวมใส่ ท่านสามารถเลือกซ้ือไดท่ี้น่ี จากน้ัน

เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ี

เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัให้

ท่านนมสัการรูปเคารพของ พระถังซ าจัง๋ ณ วดัพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่

บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหว้ส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทาง

ท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี (Chiayi County) เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศ

มณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้น

หน่ึงและอีกดา้นติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ 

(National scenic area) ได้แก่  Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, 

และ Siraya National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพ้ืนท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่าง

กนัไป 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร ขา้วมนัไก่ ข้ึนช่ือเมืองเจยีอ้ี  

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี เพ่ือพกัผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานใน

วนัรุ่งข้ึน 

พกัที่ โรงแรม DAY HOTEL CHIAYI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่         เมืองเจียอ้ี –นัง่รถไฟชมอุทยานแห่งชาตอิารีซนั –ป่าสนพนัปี – ทะเลสาบสองพี่นอ้ง – แวะชิมชาอู่

หลงสินคา้โอท็อปเมืองเจียอ้ี - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต               

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลาในการเดินทางข้ึนอุทยานประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่าน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วันตั้งแต่สมัยท่ีญ่ีปุ่นยัง

ปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ี อ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ี

ครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติ



       
 
 
 
 

 

ท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลง

จากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมี

ความสวยงามอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศ

บริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซ่ึง

เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ท่ีทะเลสาบ

แห่งน้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ์มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป 

ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาห

ล่ีซาน  ระหว่างทางน าท่านแวะชิมชาอู่หลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหล่ีซาน ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัทั้งอาหารทอ้งถ่ินและ

อาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไร

น่าสนใจส าหรบัคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกล้

กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจ่ีย จึงมีสินค้าเก่ียวกับแฟชัน่และวัยรุ่น นักเรียน 

นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย  สินค้าขึ้ นช่ือได้แก่  รองเท้ากีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู บุฟเฟห ์ชาบู ชาบู 

พกัที่ โรงแรม MOVING STAR HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้     ไทจง – ไทเป –พายสปัปะรด - อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว - ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – GLORIA OUTLET - 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ไทเป น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก 

ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบับา้น   



       
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปด้วยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลม

ทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อน

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่

โลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี กุง้มงักร น่ึงซีอ้ิว  

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศ

ชอง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือท้ิงไว ้

เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการ

ถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว 

" ทัศนียภาพภู เขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี 

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วัน 

ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงั

มีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือ

กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับถนนคนเดินท่ียาว

ท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเถา

หยวน น าท่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงส่งทา้ยท่ี GLORIA OUTLETS สนุกกบัการชอ้ปสินคา้แบรน์เนมมากมายใน

ราคาสุดพิเศษ 

อิสระ  รบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

22.05  น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 

00.50+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    



       
 
 
 
 

 

ช่วงการเดินทาง 

ขั้นต า่ 20 ทา่น 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

หอ้งพกัเด่ียว จ  านวนทีน่ัง่ 

7 – 11 MAR 2018 26,888.- 4,500.- 25+1 

14 – 18 MAR 2018  26,888.- 4,500.- 25+1 

26 – 30 APR 2018          27,888 4,500.- 29+1 

3 – 7 MAY 2018 27,888.- 4,500.- 29+1 

16 - 20 MAY 2018  27,888.- 4,500.- 31+1 

7 – 11 JUN 2018  27,888.- 4,500.- 29+1 

13 – 17 JUN 2018  27,888.- 4,500.- 31+1 

4 – 8 JUL 2018 27,888.- 4,500.- 31+1 

11 – 15 JUL 2018 27,888.- 4,500.- 31+1 

25- 29 JUL 2018 28,888.- 4,500 31+1 

8 – 12 AUG 2018 28,888.- 4,500.- 31+1 

22 – 26 AUG 2018 27,888.- 4,500.- 31+1 

05- 09 SEP 2018 27,888.- 4,500.- 31+1 

26 – 30 SEP 2018 27,888.- 4,500.- 31+1 

03 – 07 OCT 2018 27,888.- 4,500 31+1 



       
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20  ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบรกิารดงักลา่วรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 

บาท)ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่าง

ดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 900 NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของ

หัวหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 

 

10 – 14 OCT 2018 28,888.- 4,500.- 31+1 

19 – 23 OCT 2018 28,888.- 4,500 29+1 



       
 
 
 
 

 

 

 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 

30 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและ

จา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 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 

ผูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของ

ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้า่ยไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวี

ซ่า เป็นตน้ 

 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  



       
 
 
 
 

 

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  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 ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตี

ค่ามดัจ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์

 ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 



       
 
 
 
 

 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะ

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิ กรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


