
 
 
 
 
 
 
 

ไตห้วนั สายรุง้ตวัแม ่5วนั4คนื 
โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- เดอืนมถุินายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วแบบชคิๆ ทีห่มู่บา้นสายรุง้ - ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 

ชมฟารม์ดอกไมจ้งเช่อ – แช่น า้แร่ออนเซ็นในหอ้งพกัแบบส่วนตวั 
เจยีอี ้- อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน - เมอืงไทจง 

ตกึไทเป 101 ช ัน้ 86 – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ ไนทม์ารเ์ก็ต 
ถนน LOVE LANE - สะพานคู่รกั - วดัเทยีนหยวน - มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 

พเิศษ!! ทานอาหารบนตกึไทเป 101 , บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เจยีอี ้
05.00 น. พร อ้มกัน  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั ้น  4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI 

AIRWAYS มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเช็คอินและกระเป๋าเดินทาง  

08.15 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิ 
ที ่TG632 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใช้ระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้นั้น น าคณะเดินทางสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วัน  และไดร้ับการ
ตัง้ชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วัน) 

เท ีย่ง บรกิารอาหารว่างดว้ย เมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้   
บ่าย หลังจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมอืงเจยีอี ้ (Chiayi) เมืองท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล 

เจียอี้เป็เมืองท่ีมีแหล่งธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกถึง 3 อุทยาน ซึง่ทัง้ 3 อุทยานนั้นมี

ทัศยนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป “จากภูเขาสู่ท่ีราบ จากท่ีราบสู่วิวทะเล” ให ้
ท่านไดพั้กผ่อน พรอ้มเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีชื่อเสียง
สลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด
ของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูง

เป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก จากนั้น
เดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็น
อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานท่ีมี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วันใหท่้านเดินชมดื่ม

ด ่ากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สทิธิ์อาลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสูงชัน 
อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์  

  จากนั้นน าท่าน น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานีรถบัส 

 
 (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ
ก าลังเบ่งบาน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณท่านละ 250 NTD  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

และเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
จากน ัน้ใหท้่านจะไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การ
แช่น า้แร่เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีน

โลหติดขีึน้ 
 

วนัทีส่าม หมู่บา้นสายรุง้ – รา้นกาแฟ – ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นท่ีถูกวาด
ลวดลายต่างๆ ดว้ยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่
ในลวดลายนั้นมีทัง้เป็นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆท่ีฝีมือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่

โดยรวมแลว้ภาพเหล่านี้เมื่อมองดูแลว้กับมีความลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรื่องเหล่าความ
เป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี้ถูกสรา้งเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของทหารผ่านศึก  หรือผูล้ี้ภัยของพรรค
ก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้นในตอนนั้นไม่ไดน้่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้ีการ รื้อถอน ซึง่ในระหว่างท่ี

ไดม้ีการรื้อถอนนั้น ไดม้ีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา 
เมื่อสถานท่ีนี้มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเ้คียงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ท าให ้
สถานท่ีแห่งนี้มีชื่อเสียง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ปัจจุบันจึงหลายเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวชื่อดังของเมืองไทจง 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ ฟาร์มดอกไมข้นาด 37 ไร่ ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไม ้

นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และท่ีนี่ยังเป็น
ฟาร์มดอกไมเ้ดียวท่ีประสบความส าเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตห้วัน  ซึง่ฟารม์
ดอกไมจ้งเซ่อจะมีดอกไม ้และพันธุ์ไมต้่างๆ สลับหมุนเวียนกันใหไ้ดช้มกันตลอดทัง้ปี 

 



 
 
 
 
 
 
 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู STEAMER FEAST ที่
รวมเมนูนึง่มากหมายหลากหลาย 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอีกจุดหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญท่ี
ท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ
และชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งท่ี วดัพระถงัซมัจ ั๋ง 

ท่ีอันเชญิมาจากชมพูทวีป  
 

กรณีถา้ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ปิดไม่สามารถล่องเรือได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรือ

อื่นใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการคืนเงินค่าล่องเรือท่านละ 50 NTD  
 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
พกัที ่TALMUD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี ่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสบัปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหาร

กลางวนับนชัน้ 86 – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ท่ีเป็นเครื่องประดับ เพ่ือ
สุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียน

ของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของ
ชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วันท่ี รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพาย

สับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีพาย
เผือก เคก้น ้าผ้ึง ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชีส 
จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไตห้วัน ตึกท่ี

มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึง่



 
 
 
 
 
 
 

ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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 าท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชัน้ 86 ท่ีตัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท่้านไดอ้ิ่ม

อร่อยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษและรับชมวิวเมืองไทเปจากมุมสูงไปพรอ้มๆกนั 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารชัน้ 86 บน ตกึไทเป 101 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ี

สรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้

เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและ
รูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง
สัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ย้ิมแยม้ และจะมีทหารยามยืน
เฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชัน้ล่างของ
อนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยังมีการ
จัดโชว์ส ิง่ของเครื่องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งนี้คือ พิธี

เปลี่ยนเวรทหาร ซึง่จะมีทุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน  



 
 
 
 
 
 
 

    

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือน 

สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ หรือของก ิ๊ฟชอ้ปมาก
มายท่ีมีใหอ้ัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมี  แบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทัง้สนิคา้มีแบ

รนด์ของทีนี้ยังถือไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ  
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่Funsin Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่า้ ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รกั – วดัเทยีนหยวน – รา้นคอสเมติก – Mitsui Outlet 

Park – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังจากนั้นพาทุกท่านชม สะพานแห่งความรกั หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็น
สะพานทอดยาวไปเหนือระดับน ้าทะเลตรงปากแม่น ้า ถือเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซึง่สะพาน

แห่งความรักนี้มีลักษณะเป็นสะพานโคง้สีขาวและเสาสูงท่ีโยงสายเคเบิลคลา้ยกับเรือใบท่ีก าลัง
กางใบ และมีการประดับไฟท่ีขอบสะพานทุกๆยามค ่าคืนเพ่ือความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสี
สลับกันไปไดด้ว้ยซึง่จะย่ิงเพ่ิมบรรยากาศความโรแมนติกมากย่ิงขึ้นไปอีก 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านไปยัง ถนนโบราณต ัน้สุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ 
ตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้า มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยู่มากมายเหนือ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง 
วดัเท ียนหยวน ซึ่งถือเป็นวัดท่ีมีชือเสียงโด่งดังในเรื่องของจุดชมซากุระบาน ของประเทศ

ไตห้วัน ซึง่หากใครไดไ้ปเยือนยังวัดแห่งนี้ทุกท่านจะไดเ้ห็นของภาพซากุระท่ีบานสะพรั่งโ ดยมี
ฉากหลังเป็นเจดีย์หา้ชัน้ซึง่ถือไดว้่าหาชมไม่ไดง้่ายๆ 
ซึ่งประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ ์ – มีนาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอก

ซากุระบานสะพร ัง่สวยงามไดภ้ายในวดัแห่งนี ้ แต่ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ
อกีดว้ย 
 

 
 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูซีฟู้ ด  
บ่าย หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ท่ีมีเครื่องส าอางรวมถึงพวกยา / 

น ้ามัน / ยานวดท่ีขึ้นชื่อของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มท่ี จากนั้นน าทุกท่านช ้

อปป้ิงแบบจัดเต็มท่ี Mitsui Outlet Park สวรรค์ของนักชอ้ปทัง้หลาย โดยท่ีทุกท่านสามารถ
ซื้อรองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, 
CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิที ่TG635 

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใช้ระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)     
23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ  
 

 

*************************************** 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกต ั๋วโดยสาร  

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดท ัง้สิน้ 

 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ท ัง้นีข้ ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก  

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
และขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**  

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 
ท่าน 

 
1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมต ั๋ว 
เครือ่งบนิ 

10 – 14 มกราคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

17 – 14 มกราคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

02 – 06 เมษายน 2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

09 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

24 – 28 เมษายน 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

26 – 30 มถิุนายน 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทรปิ/ต่อท่าน*** 



 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้
พื้นเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการงัสีแดง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่ม ี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกค้าไม่มคีวามประสงค์จะเข้าร้านรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ท่าน  
**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลิกวีซ่าส าหรับหนังสือ
เดินทางไทย และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ีซ่าตามปกติ ผู ้

เดินทางตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการขอวีซ่าตามทางสถานฑูตไตห้วนัก าหนด 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากห ัวหน้า

ทวัรก์่อนการใช้บรกิาร)  
ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 

กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และ

ตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 
เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของ
เคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกดิขึ้นในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์
แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณใีดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให ้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ มิได ้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้บริษัทจะค านึงถึง ความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว 

ท่ีมิไดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย 
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้    



 
 
 
 
 
 
 

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังนั้น  
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ      
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น      

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เก ิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้น ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 
ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ 
ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต ้

ทอ้งเครื่องบินเท่านั้น     
1.1 สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   

ไดแ้ก่แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถ
น าขึ้นเครื่องไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น
เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 
 
 

 


