
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั&ง -เจยีอี( 

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั(น 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มเีจา้หนา้ที�คอย
ตอ้นรับ และบรกิารเช็คอนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG632 บรกิารอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมง)  

 

 
 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขั -นตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สมัภาระแลว้นั-น นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ�ง เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลที�ใหญ่
ที�สดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตั -งชื�อเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแม่แหง่ไตห้วนั) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และนํ(าผลไม ้   
บา่ย นําทกุทา่นลงเรอืสาํหรับคณะเพื�อ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั – จนัทรา ซึ�งเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยวที�โดง่ดัง และเป็นที�

นยิมในหมูนั่กท่องเที�ยว อกีแหง่ของชาวไตห้วนั โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี-มจีดุท่องเที�ยวที�สาํคัญมากมาย และ
ทะเลสาบแหง่นี-ยังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนั-นนําท่านลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก ณ 
ทะเลสาบแหง่นี- อกีทั -งนําคณะนมัสการพระอฐัขิองพระถงัซมัจัHงที� วดัพระถงัซมัจ ั&ง ที�อนัเชญิมาจากชมพูทวปี รวมถงึของ
กนิที�พลาดไมไ่ดเ้มื�อใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยัิน – จันทรา นั�นคอื ไขต่ม้ใบชา ซึ�งถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเลน่ที�
เป็นที�นยิมในหมู่นักท่องเที�ยวที�มาเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินั – จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิ-มลอง 

 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จันทรา ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือื�นใด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิM ในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  

 

 
 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
หลงัจากนั-นนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี( เพื�อพักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุง่ข ึ-น 

พกัท ี� SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานที�มชีื�อเสยีงสลบักับภเูขานอ้ยใหญอ่นั
สวยงาม จากนั-นพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที� รา้นชา ชาที�ขึ-นชื�อที�สดุของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลาย
ไขมนั ปลกูบนเขาอาลซีานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดบันํ-าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนยิมซื-อกลบัเป็นของ
ฝาก จากนั-นเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 
  หลงัอาหารกลางวนันําทา่นชมจดุท่องเที�ยวสาํคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสวยงาม และมี

ชื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน อทุยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยานที�มสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีื�อเสยีง
ที�สดุของไตห้วนัใหท้่านเดนิชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิMสทิธิMอาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกับกบัตน้สน
สงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึ�งประมาณกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์– 
มนีาคม ของทกุปี ทกุทา่นจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพร ั�งสวยงามไดภ้ายในวดัแหง่นี( แตท่ ั(งน ี(ข ึ(นอยูก่บั
สภาพอากาศในปีน ั(นๆอกีดว้ย จากนั-นนําทา่น น ั�งรถไฟโบราณ กลบัลงสูส่ถานนีรถบสั  

 

 
 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงที�เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น 
พกัที�  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ั(นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่(าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ�งการแชนํ่(าแรเ่ชื�อวา่ถา้ไดแ้ช่
นํ (าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ(น 
 

วนัที�สาม ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – COSMETIC 
SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ข ึ(นตกึช ั(น 89) – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทั -งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม 

เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอ
มาเนี�ยม) ที�เป็นเครื�องประดบัเพื�อสขุภาพ มทีั -งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินการป้องกันรังส ีชว่ยการ
ไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทั-งมชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ-าคา่ของชาวไตห้วนัตั -งแต่
โบราณ  นําทา่นเลอืกซื-อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วนัที� รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชื�อดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั 
อกีทั -งยงัมพีายเผอืก เคก้นํ-าผึ-ง ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก็่นยิมซื-ออยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนั-นพาทุกท่านไปยงั 
ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหทุ้กทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทั-งหลากหลาย พรอ้มทั-งความสดใหม ่ไม่วา่
จะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตลญ์ี�ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิ-งยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 

 
 

เที�ยง อสิระมื(ออาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนั-นนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที�สรา้งขึ-นเพื�อรําลกึถงึอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื-นที�ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร   

 

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัที�หาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมรีูป
ปั(นทําจากทองสมัฤทธิjประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ั�งขนาดใหญท่ี�มใีบหนา้ยิ(มแยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้า
อยู ่2 นายตลอดเวลา และที�กําแพงดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 คาํ คอื 
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที�ช ั(นลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั(งท ั(งยงัมกีารจดัโชวส์ ิ�งของเครื�องใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึ�งพเิศษหากใคร
ไดม้าเยี�ยมที�แหง่นี(คอื พธิเีปลี�ยนเวรทหาร ซึ�งจะมทีกุๆตน้ช ั�วโมง ต ั(งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  แวะรา้น COSMETIC SHOP ที�มเีครื�องสาํอางรวมถงึพวกยา / นํ-ามัน / ยานวดที�ขึ-นชื�อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ป

กันอย่างเตม็ที� จากนั-นนําท่านไปยงั ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูกั่บแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึที�มคีวามสงู
เป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ�งมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึ�งดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที�รวบรวม
รา้นคา้แบรนดด์งัระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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  เป็นตน้  

 

กรณีที�ท่านตอ้งการขึ-นตกึไทเป 101 ชมววิชั -น 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ที�ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัHวข ึ-น
ตกึไทเป 101 ชั -น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 
 

จากนั-นนําท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั -งอยูใ่นเมอืงไทเป ที�แหง่นี(เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ั�นที�ทนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้
แฟช ั�น เสื(อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์หรอืของ ก ิoฟชอ้ปมากมายที�มใีหอ้พัเดทแฟช ั�นเรื�อยๆ ไม่วา่จะเป็น
ของที�มีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อกีทั -งสนิคา้มีแบรนดข์องทีนี-ยังถือไดว้่ามีราคาที�ถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปปิ-งกนัอยา่งจใุจ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ-นชื�ออกีหนึ�งอยา่งของไตห้วนั ถงึจะมกีลิ�น
เหม็นแตอ่ร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสที�กนิคูกั่บเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

คํ�า  อสิระมื(ออาหารคํ�า ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ( งของทา่น 
พกัที�  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ส ี� ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – MITSUI OUTLET PARK - สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ�น ที�ตั -งอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ�วเฟิ�น ปัจจบุนัเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�
เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบด ั(งเดมิของรา้นคา้ รา้นขายขนมและ
อาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจ ิ�วเฟิ� นที�หากใครมาเยอืนที�แหง่นี(แลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอย
เผอืก ลกูชิ(นปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถ ั�วตดั และที�แหง่นี(ยงัมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยูท่ ี�ดา้นบนถนนโดย
เป็นทางลาดชนัและเป็นข ั(นบนัได เพราะแบบนี-จงึทําใหโ้ซนนี-ทุกทา่นจะมองเหน็เป็นภาพโรงนํ-าชาที�เป็นอาคารไมต้ั -ง
เรยีงรายลดหลั�นกนัไปเหมอืนดังในรปูที�สวยงาม ซึ�งกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชนัเรื�องดงัจาก เรื�อง 
SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แนะนําของอร่อย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บวัลอยของไตห้วันจะชิ-นใหญ่กว่า
และเนื-อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไมเ่ทา่กันครับ สว่นนํ-าเชื�อม
จะเป็นนํ-าถั�วเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสั�งไดทั้-งแบบรอ้นและเย็น  

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  

จากนั-นนําท่านเที�ยวชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิ�ว อทุยานแหง่นี-ตั -งอยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะพื-นที�
เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ-าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ น่าตื�นตา
ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซึ�งมชีื�อเสยีงโดง่ดงัไปทั�วโลก 
 

 
 

จากนั-นนําทุกท่านชอ้ปปิ-งแบบจดัเต็มที� MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั -งหลาย โดยที�ทกุทา่นซื-อรองเทา้ 
กระเป๋า หรอือื�นๆอกีมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, 
NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG635 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
 

***หากเป็นพเีรยีดชว่งปีใหม ่ในคํ�าคนืวนัที� 31 ธ.ค. ทางหวัหนา้ทวัรนํ์าคณะทวัรท์ ี�สนใจเดนิทางโดย MRT เพื�อรว่มเทศกาลเคาท์
ดาวน ์ปี 2020 ชมการแสดง พล ุแสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเป็นแลนดม์ารค์จดุเคาทด์าวนท์ี�โดง่ดงัแหง่หนึ�งของโลก*** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั&วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั(งกอ่นทําการออกต ั&ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั&ว 
เครื�องบนิ 

11 - 14 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

01 – 04 สงิหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

08 – 11 สงิหาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

09 – 12 สงิหาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 

05 – 08 กนัยายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

19 – 22 กนัยนยน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

05 – 08 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

10 – 13 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999 

12 – 15 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,500 14,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17 – 20 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

19 – 22 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

20 – 23 ตลุาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 

24 – 27 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

25 – 28 ตลุาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999 

26 – 29 ตลุาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

09 – 12 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

23 – 26 พฤศจกิายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 6,500 14,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 11,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999 

31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500 16,999 
 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื(นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล 
คอื ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสแีดง ซึ�งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน
ชี(แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื(อหรอืไมซ่ื(อข ึ(นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั(งส ิ(น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิjในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ(นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ(นอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั(งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ(นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjใน
การเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 
 
อตัราคา่บรกิารนี(รวม  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� คา่ตัHวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี 
� คา่นํ-าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ  
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   
� คา่อาหารตามมื-อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
 
อตัราคา่บรกิารนี(ไมร่วม  
� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื�องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานักใน
ไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วัน
กําหนด 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
�คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั-งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์-นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี- วนัจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่
เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชีื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี- 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั -งหมดทั -งนี- ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตัHวเครื�องบนิ การจอง
ที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื-อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั -งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี- วนัจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั-นๆถอืวา่
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี-สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเทา่นั-น 

2. ทัวรน์ี-ขอสงวนสทิธิMสาํหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี-าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั-น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ  (หนา้ปกสนํี-าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทอ่งเที�ยว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไมผ่า่นการ
อนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั -งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิMในการไมร่ับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิข ึ-นในสว่นนี- และ ทัวรน์ี-เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใช ้
บรกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิMไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน์ี-เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั -งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั -งหมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยว
หรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับ
ประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิท
กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัHวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจํา  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั -งนี-บรษัิทจะคาํนงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ-นของนักทอ่งเที�ยว ที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง  หรือการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้    

8. อตัราคา่บรกิารนี-คาํนวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา   ดงันั-น  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ-น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี�ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัHวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื-อเพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั-น      

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ-นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ-น ไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ-น 

โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้
ถอืไดท้า่น  ละ 1 ใบเท่านั -น ถา้ ส ิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั-น     
1.1 สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั-น    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ-นไปบนเครื�องบนิดงันี-   

2.1 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึ-นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรี�สาํรองที�มี
ความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ-นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึ-นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ-นเครื�องในทุกกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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