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ไตห้วนั สมายด ์สบายใจ 5D4N  

ไทเป-อุทยานอารีซนั-พกัทะเลสาบ-เที่ยวฟารม์ชิงจิ้ ง  

 THAI AIRWAYS (TG)  

 นัง่รถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง SKY WALK+ชมความน่ารกัของฝูง

แกะ สูดอากาศเย็นบริสุทธ์ิบนยอดเขา ชมวิวฟารม์ชิงจ้ิง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

สกัการะวัดเหวินอู่ , เท่ียวชมหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน , อุทยานหินลา้นปีเหย่หล่ิว  

****พกัโรงแรมใกลแ้ถวทะเลสาบสุริยนั 1 คืน /โรงแรมยา่นตลาดซีเหมินติง 1 คืน **** 

อาหารพิเศษ..บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน /ปลาประธานาธิบดี /เส่ียวหลงเปา / 

พระกระโดดก าแพง/กุง้มงักรน่ึงซีอ๊ิว +เป๋าฮ้ือ 
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วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี – ตลาดกลางคืนเจียอ้ี  

                 wenhua road night market 

05.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4   ประตู 4 เคาทเ์ตอร์ H-J 

สายการบินไทยแอร์เวย ์ (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกทา่นและน าทา่นโหลด

สมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632  

12.45 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าคณะรับสมัภาระพรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรับคณะ จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียอ้ี 

 บ่าย บริการอาหารว่าง BURGERKING + ชานมข้ึนช่ือ 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเจียอ้ี  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะ

เป็นพ้ืนท่ีราบ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตัง้ของอุทยานอารีซนัอีกดว้ย 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนู บุฟเฟต ์ชาบ ูชาบ ู+ ของหวาน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมนานาชนิด  

 หลงัรบัประทานอาหาร น าทา่น ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็นตลาดกลางคืนท่ีน่ีไม่

ใหญม่าก แต ่มีขายอาหาร เส้ือผา้ รองเทา้ ของจุกจิก FOOD STREETท่ีน่าล้ิมลอง เชน่ ลูกช้ินปลาหมึก หอยอบ

ชีส และไกป้ิ่ง อร่อยทัง้สามอยา่ง ท่ีติดใจมากก็ไกค่ะ่ เคา้เอาเน้ือไกม่าหอ่ดว้ยหนังแลว้เอาไปป้ิงใหสุ้ก หนังกรอบ

นิดๆ ใหท้า่นไดท้ดลองอาหารชิมพ้ืนเมือง  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

   พกัท่ี โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอ้ี หรือ ระดบั 4 ดาวเทียบเท่า 
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วนัสอง  เมืองเจียอ้ี – อุทยานอารีซนั –นัง่รถไฟโบราณ – ป่าสนพนัปี –แวะชิมชา 

                  - เมืองหนานโถว-วดัเหวินอู่-พกัแถวทะเลสาบสุริยนัจนัทรา   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นจาก เมืองเจ้ียอ้ี เพ่ือขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซนั เจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมา

จากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้นติดกบัทะเล มณฑลเจียอ้ีเป็น

เพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแหง่ชาติ (National scenic area) 

ไ ด ้แ ก ่  Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic 

Area, และ Siraya National Scenic Area ซ่ึ งท ั้งสาม พ้ืน ท่ีดังกล่าวล ้วน มี

ทศันียภาพท่ีโดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกนัไป 

 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมืองบนอุทยาน  

น าคณะทา่น นัง่รถไฟโบราณ เพ่ือขึ้นไปเย่ียมชมอุทยานซ่ึงเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนั

ตัง้แตส่มยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ท ัง้นักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาล

ใจในการสร้างผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ท ัง้ป่าไม ้เทือกเขา 

ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไ่ดจึ้งไมน่่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิต

ตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตัง้เรียงตระหงา่น พร้ิวตามลมอยา่งเป็น

ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ เหมาะแกก่ารเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอยา่ง

หาท่ีเปรียบไมไ่ด ้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอารีซนัในเขต

เมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยูสู่งจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผสัอากาศ

บริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลาย

นานาพนัธุมี์ความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทาง
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ลง จากยอดเขาอุทยานแหง่ชาติอารีซนั จากนั้น ใหท่้านแวะ ชิมชา เพ่ือเลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

อาทิเช่น ชาอู่หลง ชาเขียว  

จากนั้นน าทา่นเดินสู่ หนานโถว น าคณะเดินทางกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เชน่ นักปราชญข์งจ้ือ 

นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดั ซ่ึงมี

มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  

พกัท่ี โรงแรม TAIHE HOTEL แถวบริเวณทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือเทียบเท่า  

วนัสาม เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - ฟารม์แกะชิงจ้ิง – SKYWALK 

                 - ไทจง - ตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั้นเดินทางสู ่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ

ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดส าคญัท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชม

บรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท้า่นนมสัการรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 

จากน้นัน าทา่นเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผสัความสวยงามของธรรมชาติและทศันียภาพท่ี

สวยงาม ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบง่บานพรอ้มกนั 

จากนั้นน าทา่นเย่ียมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจ้ิง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยูบ่นภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มท่ีเล้ียงแกะและบริเวณ

ชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เชิญทา่นอิสระใหอ้าหารแกะ และถา่ยรูปกบัแกะตาม

อธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ทา่นสามารถถา่ยรูปสวนดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เดินทางสู ่เมืองไทจง เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต  

เป็นท ัง้ตลาด ขายอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดท ัง้นักทอ่งเท่ียวและคน

ทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวัยดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู ่ใกลก้ ับ
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มหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไมแ่พงมากดว้ย สินคา้ขึ้น

ช่ือไดแ้ก ่รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้  

  ค า่ อิสระอาหารค า่  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

  พกัท่ี โรงแรม  AERIS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี ไทจง–ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด – เหย่หล่ิว – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – วดัหลงซาน 

                 - ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงัไทเป เดินทางตอ่ไปยงั เมืองไทเป  ใหทุ้กทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กทา่นไดล้องทานขนม

พายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก 

ขนมตา่งๆนานชนิด ใหทุ้กทา่นไดล้องชิม เลือกซ้ือกอ่นเดินทางกลบั 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานเหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลก

ตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ 

เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึง

มีช่ือเสียงท ัว่ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ท ัว่โลก 

   เท่ียง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้น่ึงซีอ๊ิว + เป๋าฮ้ือ   

 จากนั้นเดินทางสู ่ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง

ตัง้แตส่มยักษัตริยก์วงสว้ี จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี 

การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท  าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มี
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การใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท  าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อูเ๋หยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี  นอกจากน้ียงัมี

ถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท  าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีก

มากมายท่ีท  าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจีน พระกระโดดก าแพง   

จากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วม

แฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรม “WONSTAR ZHONGHUA HOTEL XIMENDING ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีหา้  ไทเป – ศูนยเ์คร่ืองประดบั GERMANIUM-อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว 

                ชัน้ 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นชม ศูนยเ์คร่ืองประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรับสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ชว่ยใหร้่างกายสด

ช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้นัยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ี

ยงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท้า่นไดเ้ลือกชม น าทา่นเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไค

เช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วัน สร้างขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการ

สรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะ

ประดิษฐานอยูช่ ัน้บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการกอ่ส ร้าง

เป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท  าดว้ยหิน

ออ่นทัง้ 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธง

ชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็น

สญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชม

วิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สัญลกัษณ์ของ เมือง

ไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมี

ลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท  า  หนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือน

เวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว และมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว
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ประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที บริเวณท่ีตัง้ของตึกน้ี ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ

ชาวตา่งชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแหง่บริเวณน้ีเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของ

ไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุย่ ของฮอ่งกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงท่ี  Gloria Outlet 

(กลอเรียเอาทเ์ล็ตส)์ หา้งเอาทเ์ล็ตแห่งน้ีมีท ัง้หมด 4 เฟสซ่ึงขณะน้ีเปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบดว้ยรา้นขาย

สินคา้แบรนดด์งัรวม 102 ย่ีหอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกติตามทอ้งตลาด ในจ านวนน้ีมีสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเพ่ิง

เปิดชอ้ปสาขาในไตห้วนัเป็นครั้งแรก 24 แบรนด ์คาดวา่รา้นคา้จะเปิดครบทัง้ 4 เฟส ภายในชว่งปลายปีพ.ศ. 

2561 นอกจากน้ี ยงัมีรา้น “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซ่ึงเป็นรา้นราเม็งท่ีโดง่ดงัตอ้งจนตอ้งตอ่แถวรอยาว

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ท ัง้ 7 สาขาในญ่ีปุ่นตอ้งตอ่แถวรอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรกในไตห้วนัท่ีหา้งแหง่น้ีอีกดว้ย เวลา

อนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเถาหยวน  

    20.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 635 

    22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภมิูกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ.ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ    

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

TG632 BKK-TPE 08.15-

12.45 

TG635 TPE-BKK 20.10-

23.05 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า

12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต า่

กว่า12ปี) 

พกัเด่ียวจ่าย

เพ่ิม 

จ ำนวน

ท่ีน่ัง  

27- 31 DEC 2019 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 25+1 

31 DEC – 4 JAN 2020 33,900.- 33,900.- 32,900.- 5,500.- 25+1 

 **** ราคาเด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหต ุ    บริษัทฯมีสิทธิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ท่ีจะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไมถึ่ง  20  ท่ำน ขอสงวนกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโดยไม่แจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้ / กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่ เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะ

กำรช ำระค่ำทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
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อัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท)ท ัง้น้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต คา่หนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 คา่ท  าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 คา่ VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 NTD ตอ่คนลูกคำ้ 1 ท่ำน ส ำหรับ 5 วนัเดนิทำง ในส่วนของหัวหนำ้ทัวรท่ี์ดแูล

คณะจำกเมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บคา่ตัว๋เต็มจ านวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เท่ียวบินเหมาล า)  ตัว๋

เคร่ืองบินการันตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองแลจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ท ัง้ส้ิน 

และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัร์ท ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้ส้ิน ถา้ยงัไมมี่การย่ืนวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การย่ืนวีซา่ไปแลว้หรือมี

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ท่ีจา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ 

จะหกัคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเทา่ท่ีไดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ คา่วีซา่ เป็นตน้ 
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1.4 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่น

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกั  โดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางข ัน้ต ่าผูใ้หญ ่20 ทา่นขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

 5. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียว

เทา่นั้น 
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9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

  13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุก 

 

 

 

 

 

  

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายใุชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น 
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