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ไต้หวัน สมายล์ ส าราญใจ 5D4N 

 THAI AIRWAYS (TG) 

เที่ยวครบจบ 3 อุทยานดัง–อาบน้ าแร่ 1 คนื–ร่วมนับถอยหลัง Count Down  

 อุทยานอารีซนั – อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว 

โปรแกรมพิเศษ +++++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้้าแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้า 
   พิเศษ 1..เทีย่วชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ 

   พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้้าฉางชนุ ถ้้านกนางแอ่น 

  พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหล่ิว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี 

พิเศษ 4.เมนู บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู + เบียร์ไต้หวัน // สเต็ค+ พร้อมเคร่ืองดื่มนานานชนิด  
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วันแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้    

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 4.

เคาท์เตอร์ H-J สายการบินไทยแอร์เวย์  (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับ

ทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634  

11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอัน

สมควร นําคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ 

เที่ยง   บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง เจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มี

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีก

ด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ  (National 

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

Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกัน

ไป 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสต็ค หมู เนื้อ ไก่ ปลา + สลัดบาร์ไม่อั้น  

จากนั้นให้ท่านอิสระ ตลาดกลางคืน เมืองเจียอี้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ที่

พัก เพื่อพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น 
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 พักที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHAIYI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง     เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจีย

ไนท์มาร์เก็ต  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําท่านจาก เมืองเจี้ยอี้ เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

) เจียอี้เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะ

เป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา

ด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวใน

ไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan 

National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya 

National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและ

สวยงามแตกต่างกันไป 

   เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน  

นําคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมาย
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มาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร 

สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี 

ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  

ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขต

เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป 

ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงอารีซัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง

เมืองไทจง  

   บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหาร

นานาชาติสไตล์ Street Food ทําให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจ

สําหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับ

แฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

ค่ า เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระอาหารเย็น (โรงแรมที่พักอยู่ตรงตลาดฝงเจี่ย) ให้

ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง เลือกซื้อของ พร้อมท้ังทดลองชิมอาหารพื้นเมือง ของตลาดฝงเจี่ย  

 พักที ่ โรงแรม BEACON FONGJIA HOTEL หรือ เทียบเท่า  
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วันที่สาม     ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินอู่ – ไทเป  

               – ร้านขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน 

รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระ

ถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นําท่านกราบไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่าง

ทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

   เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

นําท่านเดินทางกลับสู่ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง  นําทุกท่านแวะเยี่ยม

ชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติ

กลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ 

ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทาง

กลับบ้าน   
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เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร บุเฟฟ่ต์ ชาบู ชาบู 1 ท่าน / 1 หม้อ พร้อม

อาหารสดนานาชนิด ผลไม้ ขนมหวาน พร้อม เบียร์ไต้หวันไม่อั้น  

 จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย นําท่านเข้าสู่ที่พัก   

พักที ่ โรงแรม SUNWORLD DYNASTY HOTEL TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

**** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ 

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน ทางไกด์และหัวหน้าทัวร์จะนัดหมายเวลา เพื่อเตรียมนั่งรถไฟ 

MRT ไป (ลูกค้าจ่ายค่าMRT เอง ) ส่วนท่านที่ไม่ไป สามารถ ชมจุดพลุไฟ และชมการ 

COUNT DOWN บนดาดฟ้าของโรงแรมได้ และสามารถ ช้อปปิ้ง บริเวณแถวโรงแรมได้ตาม

อัธยาศัย   **** 

วันที่สี ่    ไทเป –นั่งรถไฟด่วน-ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ –แวะชมร้านหินอ่อน- นั่งรถไฟกลับ 

             ไทเป –พักโรงแรมน้ าแร่  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลับ   
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   เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง   
นําท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยาน

ที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ 

เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยาน ได้แก่ ถ้ํานก

นางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ถ้ํานกนางแอ่นเกิดจากการ

เคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารล่ีอูทําให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ําน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บน

ถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศ

ตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขา

ให้นักท่องเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลก 

ผ่านเส้นทาง น้ําตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับ

ซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารล่ีอู สะพาน

หินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้าน

กลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม จากนั้นให้ท่านแวะชมหินอ่อน ที่มีชื่อเสียง

ของเมืองฮวาเหลียน  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง  

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู ่เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เส้นทางเดิม 

พักท่ี โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL แช่น้ าแร่ห้องพักส่วนตัว หรือเทียบเท่า 
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           ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่น้ าแร่ในห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยเหนื่อยล้า ผ่อนคลาย

ความเครียด และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้ าแร่จากบ่อพุร้อนมีก ามะถันที่สามารถ ช่ ว ย รั ก ษ า

โรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้หลายโรค 

 

วันที่ห้า     ไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –  

              สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้  จึงมีนัก

ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ 

ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป 

เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากใน

การถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " 

ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวน

มากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดิน

เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีก

มากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย  
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มี

ชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล 

และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึงซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว+เป๋าฮื้อสไลด์   

จากนั้นนํา ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยใน

การปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล 

ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวด

เมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือก

ชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึก 

ไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ 

เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้ม

ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทํา  หน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว 

และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ ยังเป็น
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แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึง

สิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือ

พารากอนของกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

    20.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่TG 635 

    22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    

 
อัตราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุต่ า

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มี

เตียง 
(เด็กอายุต่ า
กว่า12ปี) 

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่ม 
จ้านวน

ที่นั่ง  

29 DEC – 2 JAN 2020  
TG634 BKK-TPE  07.15-11.55 
TG 635TPE-BKK  20.05-22.50 

37,900.- 36,900.- 35,900.- 6,000.- 31+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าต๋ัว 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  20  ท่าน ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้

ย่อมอยู่ในข้อจาํกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าทําใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขับ รวมเป็น 1,200 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจาก

เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. ลูกค้าต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วัน หากไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบ

ภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวร์นั้นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 

น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ทางลูกค้า (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแจ้งยืนยันทาง

อีเมลล์  เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่

ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ลูกค้า(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะอีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดังนี้ 
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ
แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ

หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า

เป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา  
   5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นสําคัญ  
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย  การบิน เหตุสุดวิสัย

อื่น เป็นต้น    
***มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    แต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น      

 
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้า    ประเทศไต้หวัน กับ

เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
 

 
  
 
 
 


