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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● เจียอี ้● ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเกต็

          (-/BOX SET/เย็น) 

05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES 

(CI)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI838  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

จากนั้น เดินทางเขา้สู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง)  ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและ
ชานมเคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 

น าท่าน จากนั้น เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยูก่นั
ท่ีไตห้วนั ซ่ึงสร้างขึ้นอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและ
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ก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจง
ไปในท่ีสุด น าท่าน เดินทางสู่เมือง เจียอี ้

   

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนเหวินฮวาไนท์มาเก็ต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในมณฑลเจียอ้ีในตอนกลางวนั
ถนน Wenhua เป็นถนนส าหรับ การคมนาคมเหมือนถนนอ่ืนๆทัว่ไปและกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน  
มีสินคา้ทุกประเภทวางขายและไดรั้บการเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนท่ีดีท่ีสุดในไตห้วนั 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 

   

ท่ีพกั KUAN HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี)้ พกั 1 คืน 
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วันท่ีสอง เจียอี ้● ร้านใบชา ● อุทยานอาลซีาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● มิยาฮาร่า 

ไอศกรีม  ● ตลาดอีจ้งไนท์มาร์เกต็       (เช้า/กลางวัน/อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้

ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่
หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีขึ้น
ช่ือของไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

จากนั้น เ ดินทางเดินทางขึ้ น เขาอุทยานอาลีซาน
อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในเกาะไตห้วนั น าท่านเดินชมอุทยาน ตาม
เส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุ
หลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน า
ท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ
กลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น น าท่านนั่ง
รถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน 
ใหท้่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
** ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก าลังเบ่งบาน ท้ังนี้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวัน   
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 
น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก 

ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า) ★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุด

ยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง 

เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของ

โรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาด

สาย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ตลาดกลางคืนอี้จง (Yizhong 

Street Night Market) ถนนคนเดินอ้ีจงเป็นหน่ึง

ในถนนท่ีน่าสนใจ มีทั้งแฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ ท่ี

ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน 

ท่ี น่ีค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจันถึง

กลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย 

ดังนั้ นพวกแฟชั่นจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา 

รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีให้เลือก

เขา้ไปทานท่ีน่ี (อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ อีจ้งไนท์มาเกต็ 

ท่ีพกั INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั ประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง) 

วันท่ีสาม หนานโถว ● ฟาร์มแกะชิงจิง ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซ าจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่าน เดินทางสู่เมือง หนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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จากนั้น เ ข้าชมฟาร์มชิงจิง (Cingjing Farm) ท่ีได้รับ

สมญานามว่า  “สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน” 

ตั้งอยู่ในเขต หมู่บา้น Datong Village แห่งเมือง

หนานโถว อยูบ่นภูเขาสูง มีอุณหภูมิอากาศท่ีเยน็ 

สบายตลอดปีพร้อมทั้งวิวทิวทศัน์ท่ี เม่ือปี ค.ศ.

1961 มี น า ย ทห า ร ท่ี ไ ป ร บ จ า ก ส ง ค ร า ม 

คอมมิวนิสต ์ในแถบชายแดนไทย-พม่า-ยนูนาน

กลบัคืนสู่ไตห้วนั ไดเ้ร่ิมท าการพลิกฟ้ืนผืน ดิน

ตรงน้ี ให้เป็นฟาร์มแกะชิงจิงท่ีสวยงามในปัจจุบนั** ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี 

เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลดิอกซากุระก าลงัเบ่งบาน ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวัน ** 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกกัเก็บน ้าท าให้

มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบาย

ตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศ

อยา่งเคร่งครัด 

 

จากนั้น น าท่านสักการะอัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ าจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง  ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั
จนัทรา ช่ือของพระในสมยัราชวงศ์ถงัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่าน
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ทางการประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้
และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน 
ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

จากนั้น น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

หรือ วัดกวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการ

ญ่ีปุ่ นสร้างขึ้นหลงัจากท าการสร้างเขื่อนท า

ให้วดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขื่อน การออกแบบ

ขอ ง วัด เ ห วิ นหวู่ โ ค ร งส ร้ า ง ค ล้ า ย กับ

พระราชวงักู้ กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม 

การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพ

เจ้ากวนอู  จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั ประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง) 

วันท่ีส่ี ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึน้ช้ัน89) ● ศูนย์เคร่ืองส าอาง ● อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเชค ●  ซีเหมินติงไนท์มาเกต็       (เช้า/กลางวัน/อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
น าท่าน แวะชมของท่ีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อยขอ้มือซ่ึงมี

การฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลใน

ระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลัง

เจ็บป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของ

ใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดง

ถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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จากนั้น ถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึน้ช้ัน89)ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี 

พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มี

จ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN 

TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุด

ในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึ้นจาก

ชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเ้วลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89 

  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
น าท่าน แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองส าอาง 
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จากนั้น น าท่ านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเ ช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์ร า ลึก ถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายใน

ยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน

ประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียน

เวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

   

น าท่าน เ ดินทางสู่  ซี เหมินติง  (อิสระอาหารค ่ าตาม

อัธยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักันในนาม สยามส

แควร์แห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยั

ท างานของไต้หวัน ย ังเป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ในย่านน้ีเป็นถนนคน

เดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ า

เงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมาย

เลยและท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านคา้แนะน า

ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , 

ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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ค ่า  อสิระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติง 
ท่ีพกั  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL ให้ท่านได้แช่น ้าแร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี 

  ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น ้าแร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 

     

วันท่ีห้า วัดหลงซาน ● น่ังรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ          (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
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จากนั้น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan 

Temple)  เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และ
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ
เกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างขึ้นโดยคน
จีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็ส
ถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักสิทธ์ิตาม
ความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้น
สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจีน
แต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวดัสไตล์ไตห้วนั ท าให้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมือง
ไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็น
หลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องค์อ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ท่ีดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ 
เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง , เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหน้าท่ีการงาน 
และเทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน่ เพื่อนัง่รถไฟหัวจรวดหรือรถไฟความเร็วสูง THSR (TAIWAN HIGH 

SPEED RAIL) ไปเมืองเถาหยวน ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 19 นาที ซ่ึงหากนั่งรถบสัตอ้งใช้เวลา 1 ชม. รถไฟหัว
จรวดของไตห้วนัความเร็วเต็มสปีดอยู่ท่ี 300 กิโลเมตร/ชัว่โมง เป็นรถไฟรุ่นท่ีมีความเร็วติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ
โลกระหวา่งเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทศั 
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11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

13.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI831 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

............................................................................................................................. 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวนั ชมอุทยานอาลซีาน ฟาร์มแกะชิงจิง้ 5 วัน 4 คืน                          
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตั๋ว) 

12 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 14,900 

04 มี.ค.63 08 มี.ค.63 25+1 19,900 19,500 18,900 4,500 15,900 

18 มี.ค.63 22 มี.ค.63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 14,900 

02 เม.ย.63 06 เม.ย.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 16,900 

01 พ.ค.63 05 พ.ค.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 16,900 

02 พ.ค.63 06 พ.ค.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 16,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุท่ีน่ังได้โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
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✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน(ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดี่ยวท่านสามารถช าระ
ค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อตัรา 1200 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 **ขณะนีน้ักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติ ทาง
ทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามท่ีสถานฑูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินค่ะ 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
กรณียกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
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• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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