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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ -เจียอ้ี 
05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS มี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเช็คอินและกระเป๋าเดินทาง  
08.15 น. เหิรฟา้สู ่สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบิน 

ท่ี TG632 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นข ัน้ตอนของดา่นศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นั้น น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่
เป็นมณฑลท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศไตห้วนั และไดร้ับการตัง้ช่ือเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดินแมแ่ห่ง
ไตห้วนั) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้   
บ่าย น าทุกทา่นลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงั และ

เป็นท่ีนิยมในหมูน่ักทอ่งเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั
มากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นน าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ี
เล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแหง่น้ี อีกท ัง้น าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญ
มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นั่นคือ ไข่ตม้ใบชา 
ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเลน่ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมูน่ักทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้า่
ไมว่า่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนู STEAMER FEAST ท่ีรวมเมนูน่ึงมากหมาย
หลากหลายแบบ 
หลงัจากนั้นน าคณะเดินทางสู ่เมืองเจียอ้ี เพ่ือพกัผอ่น พรอ้มเตรียมเดินทางสูอุ่ทยานแหง่ชาติอาลีซานในวนัรุ่งขึ้น 

พกัท่ี SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัท่ีสอง รา้นชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบัภูเขาน้อย
ใหญ่อนัสวยงาม จากนั้นพาทา่นแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝาก
ท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางตอ่สูอุ่ทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
  หลงัอาหารกลางวนัน าทา่นชมจุดทอ่งเท่ียวส าคญัตา่งๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม 

และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่าก 
และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนัใหท้า่นเดินชมด่ืมด ่ากบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดส้ัมผสักบักบัตน้สนสูงชนั อายุกว่า 1 ,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ ซ่ึง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรัง่
สวยงามไดภ้ายในวดัแห่งน้ี แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในปีนั้นๆอีกดว้ย  จากนั้นน าทา่น นัง่รถไฟ
โบราณ กลบัลงสูส่ถานนีรถบสั 
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และเดินทางมุง่หนา้สู ่เมืองไถจง เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา 
เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน 
พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนัน้ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่เช่ือว่าถา้
ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสาม ฟารม์แกะชิงจ้ิง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) – รา้นกาแฟ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นเดินทางสู ่ฟารม์แกะชิงจ้ิง หรือ Cingjing Fram ท่ีไดร้ับสมญานามวา่ “สวิตเซอร์แลนดแ์ดนไตห้วนั” 
ตัง้อยูใ่นเขต หมูบ่า้น Datong Village แหง่เมืองหนานโถว  (Nantou) บนภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศท่ีเย็น สบาย
ตลอดปี พรอ้มท ัง้วิวทิวทศัน์ท่ี เม่ือปี  ค.ศ.1961 มีนายทหารท่ีไปรบจากสงคราม คอมมิวนิสต ์ในแถบชายแดน
ไทย-พมา่-ยูนนาน กลบัคืนสูไ่ตห้วนั ไดเ้ร่ิมท าการพลิกฟ้ืนผืน ดินตรงน้ีใหเ้ป็นฟาร์มแกะชิงจ้ิงท่ีสวยงามในปจัจุบนั 
(ในช่วงเดือนกลางกุมภาพนัธ-์มีนาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบาน
พรอ้มกนั ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ดว้ย)  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1 ,700 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล ใหทุ้กทา่นไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผสัความสวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพท่ี
สวยงาม หลงัจากนั้นน าทา่นแวะ รา้นกาแฟ ใหทุ้กทา่นไดล้ิ้มลองกาแฟของไตห้วนัแท ้ๆ และยงัเป็นกาแฟท่ีขึ้นช่ือ
อีกดว้ย อีกท ัง้ภายในรา้นยงัมีชานม หรือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากกาแฟอีกมากมาย 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
พกัท่ี  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัท่ีส่ี ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตึกไทเป 101(ชัน้86) – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

- ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ท ัง้การศึกษา การคา้ 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชม
ศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีท ัง้แบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมท ัง้มีชมหยกไตห้วนั และปะการัง
แดง เคร่ืองประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ ...น าทา่นเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอด
นิยมของไตห้วนัท่ี รา้นเหว่ยเกอ๋ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพายสบัปะรดอบ
ใหม่ๆ  สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกท ัง้ยงัมีพายเผือก เคก้น ้าผ้ึง ของกินเลน่ไมว่า่
เด็กหรือผูใ้หญก็่นิยมซ้ืออย่างปอร์ปคอร์นชีส จากนั้นน าทา่นไปยงั ตึกไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนด์
มาร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 
508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเชน่ 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  เป็น ตน้  

 
  น าทา่นขึ้ นลิฟทค์วามเร็วสูง สู่ช ัน้ 86 ท่ีต ัง้ของร้านอาหาร DING XIAN 101 ใหท้า่นไดอ่ิ้มอร่อยกบัอาหาร

กลางวนัม้ือสุดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆกนั 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั พิเศษ!! รบัประทานอาหารชัน้ 86 บน ตึกไทเป 101  

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

บ่าย จากนั้นน าทุกทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใช ้
เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชม
ชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน  โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทอง
สัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทา่นั่ งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้าย้ิมแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นาย
ตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีช ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถา่ย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้า
เย่ียมท่ีแหง่น้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ช ัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน
กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้พัเดทแฟช ัน่เร่ือยๆ ไมว่า่จะเป็นของท่ีมีแบ
รนด ์หรือไมมี่แบรนด ์อีกท ัง้สินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้
อปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา 
พกัท่ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัท่ีหา้ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบดัง้เดิมของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีหากใครมาเยือนท่ีแห่งน้ีแลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่
บวัลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถัว่ตดั และท่ีแหง่น้ียงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนน
โดยเป็นทางลาดชนัและเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบน้ีจึงท าใหโ้ซนน้ีทุกทา่นจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาท่ีเป็นอาคาร
ไมต้ ัง้เรียงรายลดหลัน่กนัไปเหมือนดงัในรูปท่ีสวยงาม ซ่ึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร์อนิเมชนัเร่ืองดงั
จาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

 
จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีต ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี
ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง 
ลกัษณะตา่งๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนูซีฟู้ด  
แวะรา้น COSMETIC SHOP ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กทา่นได ้
เลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี จากนั้นน าทุกทา่นชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ท ัง้หลาย โดยท่ีทุกทา่นสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ 
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน  

20.10 น. น าทา่นเหิรฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)     

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
****************************************  

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***  

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตัว๋ 
เคร่ืองบิน 

05 – 09 มกราคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
12 – 16 มกราคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
19 – 23 มกราคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
26 – 30 มกราคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
16 – 20 กุมภาพนัธ ์2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
23 – 27 กุมภาพนัธ ์2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
09 – 13 มีนาคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
16 – 20 มีนาคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
23 – 27 มีนาคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
27 – 31 มีนาคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
03 – 07 เมษายน 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 
20 – 24 เมษายน 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
24 – 28 เมษายน 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 
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16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
05 – 09 มิถุนายน 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
12 – 16 มิถุนายน 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 
26 – 30 มิถุนายน 2562 23,999 23,999 6,500 13,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท** 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัร ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของ
รา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทาง
บริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก
เมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน
เป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  
** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมทอ่งเท่ียวอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใช้
บริการ)  
คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 NTD/ทริป/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือท ัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อว่ า
นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง
กบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีได ้

จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋
เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   
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4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสว่นน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบ
เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีบริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวส่วน
ใหญเ่ป็นส าคญั  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทอ่งเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

8. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา   ดงันั้น  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      
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9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    แตมี่เอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเทา่นั้น      

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100     มิลลิลิตรตอ่ช้ิน ไดไ้ม่

เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น     
1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น    
2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอร่ี

ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000  mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้มมี่การจ ากดั

จ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กินคน

ละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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