
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีง

ไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นัง่กระเชา้เหมาคง 

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 

AIRWAYS มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และใหบ้ริการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และเช็คอินรับ

บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

08.15 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี TG632 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้   

พรอ้มน าคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนั เป็นศูนยร์วมทางดา้น

ต่างๆของไตห้วนั ทั้งในเร่ืองของการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม 

ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน จากน้ันน าท่านชม อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการ

สรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1980 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน

ส า ม า ร ถ ช ม ชี ว ป ร ะ วั ติ แ ล ะ รู ป ภ า พ

ประวติัศาสตร์ส าคัญท่ีหาดูไดย้ากในอนุสรณ์

สถาน โดยภายในมีรูปป้ันสรา้งจากทอง

สัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่ง

ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ มแยม้ และมีทหารยาม

ยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนชั้นล่างของ

อนุสรณ์สถานเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งยงัมีการจดั

แสดงส่ิงของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงความพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ 

พิธีเปล่ียนเวรยามทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆ ตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั และ

น าท่านเก็บภาพประทับใจกบั ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบั

ในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร น าท่าน นัง่กระเชา้เหมาคง เป็นกระเชา้ส าหรบันัง่



ขึ้ นเขาเหมาคงซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป พบกบัความต่ืนเตน้ขณะ

นัง่กระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยูสู่งยิ่งกว่าดงป่าบน

เขาเหมาคงเสียอีก โดยกระเชา้กอนโดลาลอยอยูบ่นความสูงกวา่ 300 เมตร  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา 

พกัที่ FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ยา่นซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบถนนคนเดินท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงในไต้หวัน 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื่นชม

วิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้มากมาย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซีฟู้ด 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การกดัเซาะของน ้าทะเล และลมทะเล ท าให้

เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินีซ่ึง

มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั ่ว  พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม)  ท่ี เป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ งพาชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง 

เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์

มารเ์ก็ต ตั้งอยูใ่นเมืองไทเป ท่ีแหง่น้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม

แฟชัน่ท่ีทันสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ 

เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ 

ไม่วา่จะเป็นของแบรนดด์งั หรือไม่มีแบรนด ์ยิง่ไปกวา่น้ันท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์

ดงัของทีน่ีไดใ้นราคาสุดคุม้  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที่ FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า 



วนัที่สาม หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหว่ินหวู่ –     

วดัจงไถซานซ่ือ -ไทจง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ซ่ึงถือไดว้า่เป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั 

และไดร้บัการตั้งชื่อเล่นวา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) น าท่านลงเรือ

ส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม

ของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบมีจุดส าคญัท่ีน่าท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความ

ยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก น าคณะ

นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ซ่ึงอนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั (บุฟเฟ่ต)์ 

น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ สกัการะศาสดาขงจื๊ อ เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซ่ึงมีมูลค่า

ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากน้ันน าท่านเท่ียวชม วัดจงไถซาน ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก งบประมาณสรา้งวดัน้ีกว่าหม่ืนลา้นบาท  มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดย

วิศวกรท่านเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิด

แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป 

แต่วดัจงไถถานน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย จึงสรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัอย่างมาก มี

หอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิ

สิทธภ์ายในวดั    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน    

พกัที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั เช่ือว่าถา้

ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่สี ่ เจยีอ้ี – รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีชื่อเสียง

สลบักับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้ นชื่อ

ท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ

ความสูงเป็น 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกนั จากน้ัน

เดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 



หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมี

สวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่าก จึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั 

ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซานโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบั

ตน้สนสูงชัน อายุกว่า 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดช้ื่นชมสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบาน

สะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ เพ่ือกลบัสถานีรถ

บัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วนัและเป็นเมือง

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน  

พกัที ่  SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ เกาสง – วดัฝอกวงซาน – หา้งสรรพสนิคา้ E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – 

ชอ้ปป้ิงยา่นซินจอืเจยีง   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะสกัการะองคพ์ระใหญ่แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางดา้นศาสนา

พุทธท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่และมีความอลังการมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วัน โดยวัดแห่งน้ี

เปิดตวัเม่ือปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกัษ์พรอ้มกบัเจดียข์นาดมหึมาเรียงราย

ดา้นหน้าอยู่ 2 ขา้ง และมีฉากหลังเป็นภูเขาท าใหไ้ดร้บัการแนะน าจากเว็บไซตต่์างๆ จนมี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมกนัอย่างมากมาย จนท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นหน่ึงใน

แลนดม์ารค์อนัดบัตน้ๆ ของประเทศไตห้วนัในเวลาไม่นาน ว่ากนัว่าปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีมี

นักท่องเท่ียวแวะมาเยี่ยมชมมากท่ีสุดของไตห้วัน โดยสถานท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม มีความเป็นเอกลกัษณ ์ไม่สามารถพลาดชมได ้

   

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินไปกบั หา้งสรรพสินคา้ E-DA OUTLET MALL โดยหา้งแห่งน้ี

ตั้งอยูใ่จกลาง E-DA WORLD และท่ีแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในเอาท์เล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีก

ดว้ย ใหก้ล่ินอายความเป็นยุโรป เน่ืองจากตวัอาคารของท่ีน่ีไดร้ับการออกแบบตามสไตล์



สถาปัตยกรรมยุโรปทั้งหมด อีกทั้งยงัเป็นสวรรคนั์กชอ้ป เพราะท่ีแห่งน้ีรวมแบรนดด์งัระดับ

โลกเอาไวด้ว้ยกนัมากมายรวมกว่า 700 แบรนด ์อาทิเช่น TOMMY HILFIGER, CALVIN 

KLEIN, TOD’S, DKNY, POLO BY RALPH LAUREN, GUCCI และอ่ืนๆ อีกมากมาย พรอ้ม

ส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80%  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พาทุกท่านไปยงัสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa Boulevard Station ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโดม

แห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT อีกหน่ึง

สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยือนเกาสง 

ซ่ึง ท่ีแห่ง น้ีเป็นประติมากรรมกระจกสี

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ภายใตแ้นวคิด

ของดิน น ้า ลม ไฟ แทนดว้ยสีแดง เหลือง 

น ้ าเงิน และเขียว เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราว

ต่างๆออกมา ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของ

เมืองน้ี   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นซินจือเจียง  ย่านท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองเกาสงโดยเฉพาะใน

ดา้นแฟชัน่ อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์และนาฬิกา นอกจากแฟชัน่

แลว้ ยา่นน้ีถือไดว้่าเป็นแหล่งนัดรวมของวัยรุ่นอีกดว้ย เพราะท่ีแห่งน้ีมีรา้นขนม รา้นอาหาร  

หรือคาเฟ่ต่างๆ มากมาย 

พกัที่  CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร้ว่ง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ท าขนมพายสบัปะรด) 

– สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเยี่ยมชม ศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดู

ใบไมร้่วง (Spring and Autumn Pavilions) 

โดยศาลาฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไม้ร่วง เป็น

อาคารและเทวรูปในลทัธิเต๋าดั้งเดิม สรา้งเพ่ือ

อุทิศแด่เทพเจา้สงครามกวนอู รูปป้ันใหญ่เจา้

แม่กวนอิมทรงบนหลงัมงักรซ่ึงทอดตวัโอบรอบ

บริเวณ ใหภ้าพท่ีดูเป็นเอกลักษณ์ และสรา้ง

ความน่าสนใจ บริเวณท่ีน้ีประกอบดว้ยหอคอยสูงส่ีชั้น 2 หลงั มีระเบียงสีเขียวเชื่อมต่อกบั



ชั้นสีเหลือง  หลังจากน้ันน าทุกท่านไปเยี่ยมชมอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจ โรงงานพาย

สับปะรด ท่ีน่ีมีขนมท่ีมีชื่อเสียงท่ีถือไดว้่าเป็นของฝากท่ีเป็นสัญลักษณ์ ท่ีหากมาเยือน

ไตห้วนัแลว้ตอ้งซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก อีกทั้งท่ีแหง่น้ียงัมีกิจกรรมท่ีใหทุ้กท่านไดร้่วมสนุกคือ 

การท าขนมพายสบัปะรด (DIY PINEAPPLE CAKE SHOP) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 

สนามบินเกาสง 

 

15.20 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

TG2689 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

17.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

****************************************  

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

**โรงแรม ที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม โดย

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตาม

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋

เครือ่งบิน 

25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777 31,777 31,777 8,000 17,777 

08 – 13 สงิหาคม 2561 29,777 29,777 29,777 8,000 17,777 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,200 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 



เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 



ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   

ไดแ้ก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

**************************************** 


