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โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
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 05.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ROW … ประตู 1 – 2 

เคาทเ์ตอร์ D สายการบินประจาํชาติไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางสาํหรับทุกทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

    07.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG634  

  11.55 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

   เท่ียง บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม   

 จากนั้นนําทา่นสู ่ หมู่บา้นญ่ีปุ่ น HINOKI VILLAGE เดินทางเย่ียมชม หมูบ่า้นญ่ีปุ่นเกา่ฮิโนกิ( Hinoki Village) 

อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในชว่งปกครองไตห้วนั ภายในหมูบ่า้นจะเป็นบา้นเกา่สไตสญ่ี์ปุ่นชัน้เดียว ปัจจุบนั

เป็นรา้นขายของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภณัฑท่ี์บอกเลา่เร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท้า่นไดช้ม เลือก

ซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และถา่ยรูปกบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด 

จากนั้น นําทา่นสู ่ตลาดกลางคืนเมืองพ้ืนเมืองเจียอ้ี ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศ ตลาดกลางคืน ของเมืองเจีย

อ้ี กอ่นนําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั   

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สเต็ค หมู เน้ือ ไก่ ปลา + สลดับาร ์ 

 พกัท่ี โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) นําคณะทา่นนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็น

วนัแรก     กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บา้นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจยีอ้ี  

วนัที่สอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั – นัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี – เมืองไทจง – ฟงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต  
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สถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตัง้แตส่มยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ท ัง้นักเขียนและศิลปินมากมาย

มาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ทัง้ป่าไม ้เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบูรณ์

จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไ่ดจึ้งไมน่่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 1 ,00ปี ทิวสนตัง้เรียง

ตระหงา่น พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํอยา่ง

หาท่ีเปรียบไมไ่ดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยูสู่งจากระดบัน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงาม

มาก สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ี

นอ้ง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีนําสายน้ําจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบ

แหง่น้ี พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุมี์ความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้

สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  

    เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน 

นําทา่นสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจทา่นท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอนๆ   

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั 

      พกัท่ี โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 นําทา่นเดินทางสูเ่มืองไทจง ชม หมู่บา้นสายรุง้ หมูบ่า้นเล็กๆแตม่ากเสน่หข์องเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งข้ึนในชว่ง

ระหวา่งปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรับทหาร แตจ่บลงดว้ยการตัง้เป็นถ่ินฐานถาวรของ

ทหารเหลา่นั้น หลงัจากผา่นความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบ่ือมาสกัระยะ ปัจจุบนัหมูบ่า้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็น

จุดเดน่สาํหรับการทอ่งเท่ียวของเมืองไทจงไปแลว้ โดยช่ือเสียงของหมูบ่า้นสายรุง้แห่งน้ีเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือ หวง หยุง ฝู 

วนัที่สาม   ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอู่ – พกัโรงแรมน ้าแร่  
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(Huang Yung-fu) ทหารผา่นศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม และ

สรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมูบ่า้นสายรุง้ 

โดยภาพวาดสว่นใหญจ่ะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และรายการอ่ืน ๆ เชน่นก, กระบือ และคน

พ้ืนเมืองจากนั้นนําทา่นเดินทางสูง่าน งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018  และอีก

หน่ึงงานสาํคญัประจาํปีท่ีพลาดไมไ่ดอ้ยา่ง 2018 Taichung World Flora Exposition ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอีก

ไมก่ี่เดือนขา้งหนา้น้ี (จดัข้ึนระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2018 ถึงเมษายน 2019) งาน 2018  Taichung World 

Flora Exposition จดัข้ึนท่ีเมืองไถจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั ดว้ยพ้ืนท่ีกวา่ 2,214.90 

ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็น 3 เทา่ของสิงคโปร์และ 2 เทา่ของฮอ่งกง 

  ภายในงาน 2018 Taichung World Flora Exposition แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ 

  - Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187.75 ไร่) ซ่ึงผูเ้ขา้

ชมจะไดส้มัผสักบัศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกนัสรา้งระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถึงความสําคญั

ของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

  - Fengyuan Huludun Park (ขนาดพ้ืนท่ี 16.52 เฮกตาร์ หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภูมิทศัน์ของสวน 

Fengyuan Huludun ถูกสรา้งข้ึนโดยใชพ้ื้นท่ีของสวนสาธารณะ Huludun ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของ

วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน้ําและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน 

                     - Waipu Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่) โดยพ้ืนท่ีจดัแสดงนิทรรศการน้ีจะ

ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะนําไปประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนอง

เป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพ่ือพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้ในเร่ืองของอาหารท่ีมี

สว่นผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living   

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  
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  จากนั้นเดินทางสู ่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีก

จุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมี

จุดสําคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กที่ สุดในโลก 

พร้อมกบัใหท้า่นนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซําจัง๋ ณ วดัพระ

ถงัซา้จัง๋ ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากนั้น นําทา่น

กราบไหวส่ิ้งศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท่ี  วัดเหวิน อู ่  เช่น นักปราชญ์ขง จ้ือ 

นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์

รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีต ัง้อยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม เมนู อาหารจีน

พ้ืนเมือง  

      พกัท่ี โรงแรม  RED MABLE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการแช่น้ําแร่ในหอ้งพกั

ส่วนตวั คลายความเม่ือยเหน่ือยลา้ ผ่อนคลายความเครียด และมีประโยชนต่์อสุขภาพ น้ําแร่จากบ่อพุ

รอ้นมีกํามะถนัท่ีสามารถช่วยรกัษาโรคเก่ียวกบัขอ้ต่อและผิวหนงัไดห้ลายโรค 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตา

และงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือน

วนัที่สี่   ผูหล่ี - อุทยานเหยหล่ิว –รา้นขนมพายสปัปะรด -ถ่ายรูปตกึไทเป 101 (ดา้นนอก) – วดัหลงซาน 

            – ซีเหมินตงิ  
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ตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน 

ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลา

อนัสมควร 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู  อาหารจีน  

จากนั้นนําทา่นเดินทางสูเ่มืองไทเป โดยรถโคช้ นําทุกทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็น

ขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ 

 จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวชัน้ 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีก

ดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทาํ  

หนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว และมีลิฟตท่ี์ว่ิง

เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที 

บริเวณท่ีตัง้ของตึกน้ี ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหมท่ี่เป็นท่ีนิยม

ของชาวไทเปและชาวตา่งชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิง

มอลลอ์ยูถึ่งสิบแหง่บริเวณน้ีเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุย่ ของฮ่องกง

หรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากนั้นชม วดัหลงซาน (แต่มีอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์คนโสดไม่ควรพลาด คือหาก

ตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมาท่ีวดัน้ีเลย)วดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือวา่สวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเชน่กนั 

ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดัมี

รายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เชน่บริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง 

ส่วนดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแตล่ะวันจะมีผูค้นมากมายทั้ ง

นักทอ่งเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกําแพง  

จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วม

แฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระทา่น 

ชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  
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    พกัท่ี โรงแรม PLATTINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของ

ไต ้หวัน  สร้า ง ข้ึน เ พ่ือ รํ า ลึก ถึง คุณงามความ ดีของอ ดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั 

ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้น

เหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐาน

อยูช่ ัน้บนดา้นในของอนุสรณส์ถาน สาํหรับรูปแบบการกอ่ส รา้ง

เป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินออ่นทัง้ 4 ดา้น มีสนามหญา้สวน

ดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ี

สูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

    14.15 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG633 

                   (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

     17.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  

 

 

 

วนัที่หา้     ไทเป - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  
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หมายเหตุ...  กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเท่ียว

เท่านัน้เพราะฉะนัน้ลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดําเนินการย่ืนวีซ่าตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทางบริษทัขอ

ดําเนินเก็บพาสปอรต์ก่อนวนัเดินทาง เพ่ือทําการพรีเช็คอิน เพ่ือความสะดวกในการจดัท่ีนัง่ก่อนการ

เดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุตํา่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 DEC – 2 JAN 2019 

  TG634 BKK-TPE  07.25-11.55 

  TG633 TPE-BKK  13.55-16.50 

37,900.- 36,900.- 8,500.- 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 900 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 30 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)์ 
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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 15,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือชาํระกอ่นเดินทาง 20 วนั ( ไมน่ับรวมวนัเสาร์ 

อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจาํใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้ยงัไมมี่การย่ืนวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การย่ืนวีซา่ไปแลว้

หรือมีคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ที่ จา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง 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 
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หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางข ัน้ตํ่าผูใ้หญ ่30 ทา่นข้ึนไป เที่ ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เชน่ พายุไตฝุ่้น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, 

การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา

น้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

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 

 

 

 


