
 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ -เจยีอี ้

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ 
ที ่TG632 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 



12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ
กระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้่า
เป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไตห้วัน 
และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of 
Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วนั) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ 
และนํา้ผลไม ้(1)    

บา่ย นําท่านลงเรือสําหรับคณะ ล่องทะเลสาบ
สุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของ
ชาวไตห้วัน  รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จ ะมี
จดุสาํคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้
มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําท่านล่องเรือ
ชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอฐัขิองพระถังซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ัน
เชญิมาจากชมพูทวปี  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ปิดไม่สามารถล่องเรือ
ได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรืออื่นใด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้ใบชาสูตร
อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ย
สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขัน้ตอนที่พิถีพิถันในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การตม้ไข่ทีอ่าม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด
หลนิจอื ทําใหเ้มือ่กัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้ม
กับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนูนึง่มากหมาย

หลากหลายแบบ 
หลงัจากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เพือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุ่งขึน้ 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ีช ือ่เสยีงสลับกับภูเขานอ้ย
ใหญอ่นัสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีาน
ที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ที่สุดของไตห้วัน มีรสชาติ
หอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลี
ซ า น ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง เ ป็ น พั น เ ม ต ร จ า ก
ระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนิยมซือ้
กลับเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วสําคัญ
ต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลี
ซาน เป็นอทุยานทีม่สีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชม
ดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายุกวา่ 1,000ปี 
ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

  จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลบัลงสูส่ถานนรีถบสั 
และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
พกัที ่ SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชนํ่า้แรเ่ชือ่วา่ถา้
ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ฟารม์แกะชงิจ ิง้ - CINGJING SKYWALK (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจ ิง้) – รา้นกาแฟ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทุกท่านเดนิทางสู่ ฟารม์แกะชงิจ ิง้ หรือ 
Cingjing Fram ที่ไดรั้บสมญานามว่า 
“สวติเซอร์แลนด์แดนไตห้วัน” ตัง้อยู่ในเขต 
หมู่บา้น Datong Village แห่งเมอืงหนานโถว  
(Nantou) บนภูเขาสงู มอีณุหภูมอิากาศทีเ่ย็น 
สบายตลอดปี พรอ้มทั ้งวิวทิวทัศน์ที่ เมื่อปี  
ค.ศ.1961 มีนายทหารทีไ่ปรบจากสงคราม 
คอมมิวนิสต์ ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยูน
นาน กลับคนืสู่ไตห้วัน ไดเ้ริ่มทําการพลกิฟ้ืน
ผนื ดนิตรงนี้ใหเ้ป็นฟาร์มแกะชงิจิง้ทีส่วยงาม
ในปัจจุบัน (ในช่วงเดอืนกลางกุมภาพนัธ-์
มนีาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟารม์
แกะชงิจ ิง้จะผลดิอกเบง่บานพรอ้มกนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ดว้ย)  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

จากนั้นนําท่านเดนิทาง Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิง้) ทีม่ีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละทัศนียภาพที่
สวยงาม หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นกาแฟ ใหท้กุทา่นไดล้ิม้ลองกาแฟของไตห้วันแท ้ๆ และยังเป็นกาแฟทีข่ ึน้ช ือ่
อกีดว้ย อกีทัง้ภายในรา้นยังมชีานม หรอืผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากกาแฟอกีมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
พกัที ่ TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ชัน้86) – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -    
ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใิน
การป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มี
ชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําค่าของชาวไตห้วัน
ตัง้แตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอด
นยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เก๋อ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่
ว่าจะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้ง
และไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีพายเผือก เคก้น้ําผึ้ง 
ของกนิเลน่ไม่วา่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี จากนัน้นํา
ทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศ
ไตห้วัน ตกึที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 
2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย 
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  

 
  นําท่านขึน้ลฟิทค์วามเร็วสูง สู่ชัน้ 86 ทีต่ัง้ของ

รา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้ิม่
อร่อยกบัอาหารกลางวันมือ้สดุพเิศษและรับชมววิ
เมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทาน
อาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
(Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้ง
ขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่
ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพ
ประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดูไดย้ากภายใน
อนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีูปปัน้ทําจาก
ทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่
ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหาร



ยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของ
ทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั
แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง 
ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นี้
เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่นัสมัยของวัยรุ่นใน
ไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งสาํอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่ ี 
แบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะ
สาํหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่
เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้
อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน 
ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขาย
ขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะ
สตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่หง่นี้
แลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก 
ลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถ ัว่ตดั 
และทีแ่หง่นีย้งัมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยู่
ท ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นข ัน้บนัได เพราะแบบนีจ้งึทําใหโ้ซนนีท้กุทา่นจะมองเห็นเป็นภาพ
โรงน้ําชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลัน่กนัไปเหมอืนดงัในรูปทีส่วยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บั
ภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดงัจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บัวลอยของ
ไตห้วนัจะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มากครับ แตล่ะสก็ีคนละรสและมี
ความหนึบไม่เท่ากันครับ ส่วนน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถั่วเขยีวหอมๆหวานๆ 
สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ อทุยานแห่งนี้ตัง้อยู่
ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปใน
ทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก
เป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีร
ราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  

แวะรา้น COSMETIC SHOP ทีม่เีครื่องสําอางรวมถงึพวกยา / 
น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกัน
อย่างเต็มที่ จากนั้นนําทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI 
OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีทุ่กท่าน
สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนด์
ยอดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, 
NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่TG634 

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)     
23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

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



***หากเป็นพเีรยีดชว่งปีใหม ่ในคํา่คนืวนัที ่31 ธ.ค. ทางหวัหนา้ทวัรนํ์าคณะทวัรท์ ีส่นใจเดนิทางโดย MRT เพือ่รว่ม
เทศกาลเคาทด์าวน ์ปี 2020 ชมการแสดง พล ุแสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเป็นแลนดม์ารค์จดุเคาทด์าวนท์ ี่

โดง่ดงัแหง่หนึง่ของโลก*** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

24 - 28 กรกฎาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

07 – 11 สงิหาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

09 – 13 สงิหาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

21 – 25 สงิหาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

06 – 10 กนัยายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

20 – 24 กนัยายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

02 – 06 ตลุาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

04 – 08 ตลุาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

09 – 13 ตลุาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

11 – 15 ตลุาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

18 – 22 ตลุาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

23 – 27 ตลุาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

25 – 29 ตลุาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

26 – 30 ตลุาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 25,999 25,999 8,500 15,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562  26,999 26,999 8,500 15,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 26,999 26,999 8,500 15,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 6,500 13,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500 17,999 

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500 17,999 
 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์



ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั  

7. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้  
2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจํานวนและปริมาณทีจํ่ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

สาํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   
2.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
**************************************** 

 


