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TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR  

5D4N  THAI AIRWAYS (TG) 
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 05.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ROW … ประตู ..2 – 3 

เคาทเ์ตอร์ D  สายการบินประจาํชาติไทยแอร์เวย ์(TG)  โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับ

ทุกทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

   07.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG634 

 11.55 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้น นําทา่น

เดินทางสู ่เมืองหนานโถว 

   บ่าย บริการอาหารว่างบนรถ HAMBERKER + MILK TEA 

จากนัน้นําท่านสู่ MING GING FARM RESORTไดร้ับการออกแบบเพ่ือการพกัผอ่น ตัง้อยูอ่ยา่งเหมาะเจาะใน 

ซิงจิง ซ่ึงเป็นยา่นท่ีไดร้ับความนิยมท่ีสุดยา่นหน่ึงของเมือง จากท่ีน้ี ผูเ้ขา้พกัสามารถไปยงัทุกท่ีในเมืองอนัมี

ชีวิตชีวาน้ีไดอ้ยา่งงา่ยดาย  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการจาก มิงกิง ฟาร์ม รับประกนัไดว้า่จะสรา้งความพึง

พอใจใหแ้กผู่เ้ขา้พกั โรงแรมแหง่น้ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมายไวใ้หบ้ริการเพ่ือสรา้งความสาํราญใจใหแ้กผู่เ้ขา้

พกั แมแ้ตผู่เ้ขา้พกัที่ พิถีพิถนัท่ีสุด หอ้งพกัทุกหอ้งประกอบดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเลือกสรรมาแลว้อยา่งดีเพ่ือ

ความสบายในระดบัท่ีไมมี่ใครเทียบได ้ส่ิงนันทนาการในโรงแรม รวมถึง สนามเด็กเลน่, สวน, หอ้งเลน่เกม ไดร้ับ

การออกแบบเพ่ือการพกัผอ่นหลีกหนีจากความวุน่วาย เป็นสถานท่ีท่ีดีเย่ียมในการพกัผอ่นอยา่งมีความสุขและน่า

ต่ืนตาต่ืนใจ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์  

พกัท่ี  โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจ้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองหนานโถว – รีสอรท์ฟารม์ชิงจิ้ ง   
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    เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้นันําทา่นเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดบัน้ําทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพท่ี

สวยงามในชว่งเดือน ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบง่บานพรอ้มกนั 

จากนั้นนําทา่น เย่ียมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจ้ิง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยูบ่นภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มท่ีเล้ียงแกะและบริเวณ

ชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เชิญทา่นอิสระใหอ้าหารแกะ และถา่ยรูปกบัแกะตาม

อธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ทา่นสามารถถา่ยรูปสวนดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง  

จากนั้นนําทา่น Small Swiss Garden of The CingJing Farm ภายในสวนมีการจดัโซนน้ําพุ สวนไมด้อกไม ้

ประดบัสวยงาม และในยามคํ่าคืนจะมีแสดงน้ําพุแสงสีประกอบเสียงเพลง ทา่มกลางแมกไมแ้ละอากาศเย็นสบาย 

นับเป็นหน่ึงบรรยากาศท่ีไมค่วรพลาดดว้ย สวนดอกไมเ้ปิดตลอดทัง้วนัตัง้แต ่9 โมงเชา้ – 3 ทุม่ แตก่ารแสดงน้ําพุ

แสงสีประกอบเสียงเพลง จะมี 2 รอบตอ่วนั เร่ิมเวลาประมาณ 1 ทุม่ 

 

 

 

 

วนัที่สอง ฟารม์ชิงจิ้ ง –ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง (SKY WALK) - เยีย่มชมฟารม์เล้ียงแกะและความน่ารกัของ

แกะถ่ายรูปกบัแกะ – สวนดอกไม ้SMALL SWISS GARDEN -  AFTERNOON TEA – พกับนฟารม์ชิงจิ้ ง  
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บ่าย บริการทา่นดว้ย ชุดอาหารวา่ง AFTER NOON TEA ใหท้า่นไดส้มัผสัอาหารวา่ง ทา่มกลางวิว ขุนเขา  ใหคุ้ณ

แฮงคเ์อาท ์ทา่มกลางขุนเขา บรรยากาศสุดชิลล ์เหมาะแกก่ารถา่ยภาพทัง้ชว่งเวลากลางวนัและกลางคืน สามารถ

มานั่งจิบชา/กาแฟยามบา่ย รับลมเย็นๆ กบั Afternoon Tea Set ท่ี MING GING FARM ภายในเซ็ทจะมี Scone 

อบหอมๆรอ้นๆ, ขนมหวานแสนอร่อย, เบเกอรร่ี , ทาร์ตชอ้คโกแลต ,ผลไม ้, คุกกี้ ตา่งๆ บริการท่าน 2 ท่านต่อ 

1 SET  + เคร่ืองด่ืม เสริฟทา่นพรอ้มวิว จากรีสอร์ท จากนั้นใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์  

พกัท่ี  โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจ้ิง 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ

ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสาํคญัที่ ทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชม

บ

ร

ร

ย

า

ก

าศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท้า่นนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซาํจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีต ัง้อยู ่

บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น นําทา่นกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เชน่ นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีต ัง้อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดย

ระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนัน้ใหท่้านไดเ้ลือก ชิม

ชาอู่หลงข้ึนช่ือ เพ่ือซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น กอ่นเดินทาง สูเ่มืองไทจง  

 นําทา่นเดินทางสูเ่มืองไทจง ชม หมู่บา้นสายรุง้ หมูบ่า้นเล็กๆแตม่ากเสน่หข์องเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งข้ึนในชว่ง

ระหวา่งปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรับ

ทหาร แตจ่บลงดว้ยการตัง้เป็นถ่ินฐานถาวรของทหารเหลา่นั้น 

หลงัจากผา่นความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสักระยะ 

ปัจจุบนัหมูบ่า้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเดน่สําหรับการทอ่งเท่ียว

ของเมืองไทจงไปแลว้ โดยช่ือเสียงของหมู่บา้นสายรุ้งแห่งน้ี

เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผา่นศึกท่ีได ้

วนัที่สาม หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา - 

หมู่บา้นสายรุง้ – ไทจง –ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต   
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สรา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม และสรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสันของ

ภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมูบ่า้นสายรุง้  โดยภาพวาดส่วนใหญจ่ะเก่ียวกบั

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และรายการอ่ืน ๆ เชน่นก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง 

 คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั  

 จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศไตห้วนั 

อยูท่ี่เมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน และของกิน

ตา่งๆทัง้อาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทาํใหดึ้งดูดทัง้

นักทอ่งเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจสาํหรับคนทุกเพศทุกวยั

ดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตัง้อยู ่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย  จึงมีสินคา้

เก่ียวกบัแฟชั่นและวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนช่ือไดแ้ก ่รองเทา้กีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS นําทา่นอิสระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืน ตามอธัยาศยั  

 พกัท่ี โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไป

ดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของ

วนัที่สี่    ไทจง – ไทเป – อุทยานเหยหล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – วดัหลงซาน – ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  
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เปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอก

เห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีนทะเล กุง้มงักรน่ึงซีอ้ิว   

จากนั้น นําทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยั จึงมีนักขุดทอง

จาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุ

ตา่งๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพ

ยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจาํ จนกระทัง่มีการใช ้

จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทาํภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " 

และ " อูเ๋หยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาที่ สวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาช่ืนชม

ความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกั

ชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินในการจบัจา่ยซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทัง้ยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโดง่ดงัท่ีสุดใน

ไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไมเ่หมือนท่ีไหน ทา่นสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมี

สินคา้อีกมากมายท่ีทาํใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยรูป ตาม

อธัยาศยั (  ในกรณีท่ีเดินทางไปหมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยเ์ม่ือไปถึงจุดท่ีกําหนด

จะตอ้งเปล่ียนเป็นรถShuttle Bus เพ่ือเดินทางข้ึนลงจ่ิวเฟ่ินคะ ) 

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน (ไฮไลทท่ี์คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาท่ี

วดัน้ีเลย)วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนั

ดว้ยเชน่กนั ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึงเป็น

วิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดัมีรายละเอียดของงาน

ฝีมือท่ีงดงาม เชน่บริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบ

เสาดูสวยงามเสมือนจริง สว่นดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบยอ่ยท่ี

แสดงถึงฝีมือของชา่ง โดยในแตล่ะวนัจะมีผูค้นมากมายทัง้นักทอ่งเท่ียว

และชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 

จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วม

แฟชั่นทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา ข้ึนช่ือ  
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พกัท่ี โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก อิสระใหทุ้กทา่นไดล้องทานขนม

พายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนม

พระอาทิตย ์ขนมพายเผือก นําทา่นเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

อดีตผูนํ้าของไตห้วัน สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลา

ในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสรา้ง

จากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ ัน้บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน 

สาํหรับรูปแบบการกอ่ส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินออ่น

ทัง้ 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า 

พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน เมนูพระกระโดดกําแพง   

อธัยาศยั  จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชัน้ 89) ตึกท่ี

มีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวที่ สูงท่ีสุดในไทเป

อีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทาํ  หนา้ท่ีกนัการ

วนัที่หา้  ไทเป-รา้นขนมพายสปัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – GERMANUIM – ตกึไทเป 101 

(ไม่รวมข้ึนตกึ ) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน     
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สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว และมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที 

บริเวณท่ีตัง้ของตึกน้ี ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติ มีหา้งสรรพสินคา้

และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแหง่บริเวณน้ีเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของไตห้วนั  เปรียบเสมือนจิมซาจุย่ 

ของฮอ่งกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากนั้นนํา ศูนยเ์คร่ืองประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษ

ชว่ยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดี ชว่ยใหร่้างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้นัยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์าก

ทั่วโลกใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท้า่นไดเ้ลือกชมจากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ MITSUI 

OUTLET PARK ศูนยร์วมรา้นของเทา้ช่ือดงัท่ีพากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรคข์อง ขาชอ้ป - แมค่า้ออนไลน์

ห้ิวของไปขายกนั เพราะถูกกวา่ญี่ ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮอ่งกง และมีสินคา้ใหเ้ลือกมากกวา่ 100 แบรนด!์!!  เชน่

รองเทา้ Onitsuka ราคาเร่ิมตน้ท่ี NT$ 1450 (ประมาณ 1595 บาท) ได ้Tax Refund ลดเพ่ิมอีก 4% (หกั

คา่ธรรมเนียมแลว้)เราทาํเร่ืองไดท่ี้หา้งน้ีเลย แลว้ไปรับเงินคืนท่ีสนามบิน MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนยร์วม 

outlet ขนาดใหญที่ทัง้หมด 5 ชัน้ แบง่เป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนําใหดู้ Directory ไวเ้ลย 

เพราะใหญม่ากๆ รา้นรองเทา้ที่ คนไทยนิยมซ้ือสว่นมากจะอยู ่โซน Out mall ไดเ้วลาอนัสมควร 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเย็น 

20.05  น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 

22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

  

    หมายเหตุ...กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเท่ียวเท่านัน้

เพราะฉะนัน้ลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดําเนินการย่ืนวีซ่าตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทางบริษทั

ขอดําเนินเก็บพาสปอรต์ก่อนวนัเดินทาง เพ่ือทําการพรีเช็คอิน เพ่ือความสะดวกใน

การจดัท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง พาสปอรต์ตัง้มีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางนะคะ 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุตํา่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

30 DEC – 3 JAN 2018 

TG634 BKK-TPE  07.15-11.55 

TG635 TPE-BKK  20.05-22.50 

40,900.- 39,900.- 9,500.- 
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*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา 

เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ*** 

             

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.  

      คา่รถรับ-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า  

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วนหวัหน้าทวัรไ์ทย

แลว้แต่ความพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

      เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นเดินทาง 20 วนั ( ไมน่ับรวมวนัเสาร์ 

อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจาํใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต ่
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1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้ยงัไมมี่การย่ืนวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การย่ืนวีซา่ไปแลว้

หรือมีคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ที่ จา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รบัผิดชอบชาํระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกั

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเทา่ที่ ไดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ คา่วีซา่ เป็นตน้ 

2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในสว่นมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร์ 

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจาํท่ีพกั  โดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางข ัน้ตํ่าผูใ้หญ ่30 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานที่ อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา

น้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณด์งักลา่ว 
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8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แตมี่เอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเทา่นั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซา่เขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่ ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


