
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา– วัดพระถังซัมจั &ง -
เจยีอี(  

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั(น 4แถว D ประตู 3 สายการบินTHAI 
AIRWAYSมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบั และบริการเช็คอินและกระเป๋าเดินทาง  

08.15น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที�ยวบิน 
ที�TG632บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชั �วโมง)  

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั-นตอนของด่าน
ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้นั-น นําคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถวโดยรถโคช้
ปรบัอากาศ ซึ�ง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่เป็นมณฑลที�ใหญ่ที�สุดของประเทศไตห้วนัและไดร้บั
การตั-งชื�อเล่นวา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แหง่ไตห้วนั) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช และนํ(าผลไม ้
บ่าย นําทุกท่านลงเรือสําหรับคณะเพื�อ ล่องทะเลสาบสุริยนั – จนัทราซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�

ท่องเที�ยวที�โด่งดัง และเป็นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี- มีจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัมากมายและทะเลสาบแห่งนี- ยงัมีความยาวถึง 
33 กิโลเมตร จากนั-นนําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สุดในโลก ณ 
ทะเลสาบแห่งนี-  อีกทั-งนําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถังซัมจั Hงที�วัดพระถังซมัจั &งที�อนัเชิญ

มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที�พลาดไม่ได้
เ มื� อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุ ริยัน – 
จนัทรา นั�นคือไข่ตม้ใบชา ซึ�งถือเป็นของกิน 

ห รื อ ข อ ง ท า น เ ล่ น ที� เ ป็ น ที� นิ ย ม ใ น ห มู่
นักท่องเที�ยวที�มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั – 
จนัทรา ถือไดว้า่ไม่วา่ใครก็ตอ้งลิ- มลอง 



 

 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูSTEAMER FEAST ที�รวม
เมนูนึ�งมากหมายหลากหลายแบบ 

  
หลงัจากนั-นนําคณะเดินทางสูเ่มืองเจยีอี( เพื�อพกัผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ

อาลีซานในวนัรุ่งขึ- น 
พกัที� SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สอง รา้นชา– อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู่อุทยานฯ อาลีซานระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานที�มีชื�อเสียง

สลบักับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั-นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที� รา้นชา ชาที�ขึ- นชื�อ

ที�สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ-าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนิยมซื- อกลบัเป็นของฝาก 
จากนั-นเดินทางต่อสู่อุทานแหง่ชาติอาลีซาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�นภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
หลังอาหารกลางวันนําท่านชมจุดท่องเที�ยวสําคัญ
ต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ�งเป็นอุทยานที�มี
ความสวยงาม และมีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั อุทยาน
ฯ อาลีซานเป็นอุทยานที�มีสวยงาม มีความสมบูรณ์

ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื�อเสียงที�สุดของไตห้วนั
ใหท่้านเดินชมดื�มดํ �ากบัธรรมชาติของป่าศกัดิMสิทธิMอาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัส
กบักับตน้สนสูงชนั อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านา
พนัธุ ์และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระที�จะ



 

 

บานสะพรั �งพรอ้มกับพรรณไมอี้กนานาชนิด จากนั-นนําท่าน นั �งรถไฟโบราณ กลับลงสู่

สถานนีรถบสั 

 
และเดินทางมุ่งหนา้สู ่เมืองไถจงเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองที�เป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  
ค ํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
พกัที�  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนั(นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ(าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ�งการ
แช่นํ(าแรเ่ชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ(าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ( น 

วนัที�สาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ชั(น86)–COSMETIC 
SHOP – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซีเหมินตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ กรุงไทเปเมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั-ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคนพาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม)ที� เป็น
เครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั-งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรงัสี 
ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั-งมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครื�องประดับลํ-าค่าของชาวไตห้วันตั-งแต่โบราณ ...นําท่านเลือกซื- อของฝาก ขนมพาย
สบัปะรดขนมยอดนิยมของไตห้วนัที� รา้นเหว่ยเก๋อภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่า
จะเป็นขนมชื�อดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนั
ไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั-งยงัมีพายเผือก เคก้นํ-าผึ- ง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซื- ออยา่ง
ปอร์ปคอรน์ชีสจากนั-นนําท่านไปยงั ตึกไทเป101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของ
ประเทศไตห้วนั ตึกที�มีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบัน (อนัดบัในปี 2016) ซึ�งมี



 

 

ความสูงถึง 508 เมตร ซึ�งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ที�รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดงัระดับ
โลกไว ้มากมาย อา ทิ เช่น  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 นําท่านขึ- นลิฟทค์วามเร็วสูง สู่ชั-น 86 ที�ตั-งของรา้นอาหาร DING XIAN101 ใหท่้านได้
อิ�มอร่อยกบัอาหารกลางวนัมื- อสุดพิเศษและรบัชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆกนั 

   
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั พิเศษ!! รบัประทานอาหารชั(น 86 บน ตกึไทเป 101  
  
 
 
 
บ่าย  แวะรา้น COSMETIC SHOPที�มีเครื�องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ-ามนั / ยานวดที�ขึ- นชื�อของ

ไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มที�จากนั-นนําทุกท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไค
เช็คที�สรา้งขึ- นเพื�อราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 

สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื- นที�
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถ
ชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์าํคญัที�
หาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถานโดยภายในจะมี



 

 

รูปปั- นทําจากทองสมัฤทธิMประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มีใบหน้ายิ- มแยม้ 
และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลาและที�กาํแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญา
ทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คําคือจริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร ์
โซนที�ชั-นล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
อีกทั-งทั-งยงัมีการจดัโชวสิ์�งของเครื�องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ�งพิเศษหากใครไดม้า
เยี�ยมที�แห่งนี- คือ พิธีเปลี�ยนเวรทหารซึ�งจะมีทุกๆตน้ชั �วโมงตั-งแต่เวลา 10:00-16:00 ของ
ทุกวันจากนั- นนําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มารเ์ก็ตตั-งอยู่ในเมืองไทเป ที�แห่งนี-

เปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั �นที�ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั 
ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั �น เ สื- อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า 
เครื�องสาํอางค ์หรือของกิq ฟชอ้ปมากมายที�มีใหอ้พัเดทแฟชั �นเรื�อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที�มีแบ
รนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั-งสินคา้มีแบรนดข์องทีนี- ยงัถือไดว้า่มีราคาที�ถูกเหมาะสาํหรบันักช้
อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ- งกนัอยา่งจุใจ 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูพระกระโดดกาํแพง 
พกัที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สี� ฮวัเหลียน–อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ-รา้นหยก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั-นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮัวเหลียน(โดยนั�ง

รถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมืองฮัวเหลียน) คือ
มณฑลที� ใหญ่ที� สุดในไต้หวัน ตั- งอยู่บนภูเขาฝั�งทะเล
ตะวนัออกของไตห้วนั เป็นจุดเริ�มตน้ของทางรถไฟสายฮัว
เหลียน-TAITUNGมณฑลฮัวเหลียนมีชื�อเสียงมากในเรื�อง
การท่องเที�ยว มีจุดท่องเที�ยวหลักๆไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ 
YUSHANและในบริเวณรอบๆชายฝั�งเป็นพื- นที�ที�เหมาะสาํหรบัการปั�นจกัรยาน   

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านสู่“ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ” อุทยาน

ธรรมชาติทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของไตห้วัน)นอกจากจะเป็นอุทยานที�มีทศันียภาพของหุบ

เขาและเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม แลว้ ยงัมีวฒันธรรม



 

 

ประเพณีที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นสิ�งดึงดูดใจนักท่องเที�ยวเช่นกนั เสน้ทางจากเทียนเสียง
จนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไป
ตลอดแนว จุดชมวิวที�น่าประทับใจในอุทยานฯไดแ้ก่ถํ-านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บน
เสน้ทางคดเคี- ยวผ่านหุบเขาและหนา้ผาที�เกิดขึ- นโดยธรรมชาติซึ�งเป็นทางหลวงที�มีชื�อเสียง  

  

และแวะชมนํ-าตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ�งที�มีทัศนียภาพของหุบ
เขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรม จีน ดา้นขา้งมีนํ-าตกไหลจากยอดเขาสูงลง
สู่ลําธารลี�อูและอีกที�คือ ปากถํ-านกนางแอ่นโดยถํ-านี- เกิดจากการเคลื�อนตวัของเปลือกโลก
และการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี�อูทําใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที� มี
ทศันียภาพแปลกตาดว้ยถํ-าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค ์ 9 โคง้ เป็นอุโมงคที์�อยู่
บนถนนเหิงกวา้งกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที�ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้น
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็น
เสน้ทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเที�ยวสามารถเยี�ยมชมความงามของ
ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด  



 

 

  

นําท่านชอปปิ- งที�ตลาดขายหยก ณ รา้นหยก ชื�อดงัในไตห้วนั เพื�อใหท่้านไดเ้ลือกซื- อหนึ�งใน

ของฝากจากไตห้วนั  
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า แบบกล่อง (ชุดเบนโตะ) 
พกัที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หา้ ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น–อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว–MITSUI OUTLET PARK- 

สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� นที�

ตั-งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�วเฟิ� น 
ปัจจุบันเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั-งเดิมของรา้นคา้ รา้น
ขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนม
เฉพาะสูตรเมืองจิ�วเฟิ� นที�หากใครมาเยือนที�
แหง่นี- แลว้ไม่ควรพลาดอนัไดแ้ก่บวัลอยเผือก ลกูชิ- นปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั �วตดั และ
ที�แห่งนี- ยงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูที่�ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขั-นบนัได 
เพราะแบบนี- จึงทาํใหโ้ซนนี- ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงนํ-าชาที�เป็นอาคารไมต้ั-งเรียงราย



 

 

ลดหลั �นกนัไปเหมือนดงัในรูปที�สวยงาม ซึ�งกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นิเมชนั
เรื�องดงัจากเรื�อง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI 

 
จากนั-นนําท่านเที�ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ�วอุทยานแห่งนี- ตั-งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของ

เกาะไตห้วัน มีลักษณะพื- นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ-าทะเลและลม
ทะเล ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ
เศียรราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลก 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูซีฟู้ด  

จากนั-นนําทุกท่านชอ้ปปิ- งแบบจดัเต็มที� MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั-งหลาย 
โดยที�ทุกท่านสามารถซื- อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื�นๆอีกมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮิตติด
ตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

20.10 น. นําท่านเหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที�ยวบินที�TG635 
(มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชั �วโมง)    

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั &วภายใน (เครื�องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั(งก่อนทาํการออกตั &ว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ *** 



 

 

อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายุต ํ �ากว่า12ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั &ว 
เครื�องบิน 

เปิดเพิ�ม!! 
03 – 07 ตลุาคม 2561 

26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

04 – 08 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 
06 – 10 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
06 – 10 ตลุาคม 2561 

27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 

11 – 15 ตลุาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 
13 – 17 ตลุาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 
18 – 22 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 
19 – 23 ตลุาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 
20 – 24 ตลุาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 

เปิดเพิ�ม!! 
24 – 28 ตลุาคม 2561 

26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

25 – 29 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 
27 – 31 ตลุาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
03 – 07 พฤศจกิายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
03 – 07 พฤศจกิายน 2561 

25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
10 – 14 พฤศจกิายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
10 – 14 พฤศจกิายน 2561 

25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 



 

 

15 – 19 พฤศจกิายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
17 – 21 พฤศจกิายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
17 – 21 พฤศจกิายน 2561 

25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
24 – 28 พฤศจกิายน 2561 25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
24 – 28 พฤศจกิายน 2561 

25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม!! 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 

25,999 25,999 25,999 6,500 15,900 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
01 – 05 ธนัวาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 
06 – 10 ธนัวาคม 2561 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 

เปิดเพิ�ม!! 
07– 11 ธนัวาคม 2561 

29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
13 – 17 ธนัวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
15 – 19 ธนัวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
15 – 19 ธนัวาคม 2561 

26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 26,999 26,999 26,999 6,500 15,900 
22 – 26 ธนัวาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 

เปิดเพิ�ม BUS B!! 
22 – 26 ธนัวาคม 2561 

27,999 27,999 27,999 6,500 15,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 31,999 31,999 31,999 8,000 18,900 
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 34,999 34,999 34,999 8,000 18,900 
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 33,999 33,999 33,999 8,000 18,900 
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 32,999 32,999 32,999 8,000 18,900 



 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,200NTD /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้
พื( นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสีแดง ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี( แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล
ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื( อหรือไม่ซื( อขึ( นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ทั(งสิ( น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ( นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั Hวภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั-งก่อนทาํการออกตั Hว
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ- นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั-งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านขึ- นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิMในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา** 

 
อตัราค่าบริการนี( รวม 
� ค่าตั Hวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื- อที�ระบุในรายการ    
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัราค่าบรกิารนี( ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั-งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์-นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี-  



 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชําระแลว้ทั-งหมดทั-งนี-  ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั Hวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื- อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั-งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี-  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์- สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั-น 
2. ทัวร์นี- ขอสงวนสิทธิMสําหรับผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ-าตาล / เลือดหมู) 

เท่านั-น กรณีที�ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ-าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสี
แดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มีจดหมาย
เชิญ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมติัของเคาท์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั-งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศ
ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที�จะเกิดขึ- นใน
ส่วนนี-  และ ทัวร์นี- เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้น
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิMไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



 

 

3. ทัวร์นี- เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั-งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั-งหมดใหแ้ก่ท่าน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Hวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั-งนี- บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิM ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ- นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

8. อัตราค่าบริการนี- คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั-น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ- น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั Hวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื- อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั-น  

 

 
 
 
 



 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ- นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ- น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ- น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั-น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้ง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั-น  

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ- นไปบนเครื�องบินดงันี-  
2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ- นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั  

ไดแ้ก่แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรือน้อยกว่า 100Whสามารถ
นําขึ- นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน 

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถนํา
ขึ- นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000mAhหรือ 160Whหา้มนําขึ- นเครื�องในทุก
กรณี 

3. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
**************************************** 

 


