
TPE04 
 หนา้ 1 

 

                             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY PROGRAM B L D Hotel 

1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี ้ - - - 
ALI-INTERNATIONAL 

HOTEL CHIAYI หรือเทยีบเท่า 

2 

เมืองเจียอี ้–อุทยานอาหลซีาน -น่ังรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลซีาน 
–ป่าสนพนัปี – ทะเลสาบสองพีน้่อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญีปุ่่น 
HINOKI VILLAGE – เมืองหนานโถว 

   SUNMOON HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 เมืองหนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัเหวินอู่ – วดัจง   - 
FULL SPRING TAICHUNG 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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ไถซานซ่ือ – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – ฟาร์มชิงจิง้– เมืองไทจง 
– ฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็  

4 

ไทจง – ศูนย์เคร่ืองประดับ – บ้านพกัมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่
รวมค่าขึน้ตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง 
– เถาหยวน 

  - 
KING’S PARADISE TAOYUAN 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

5 
เถาหยวน – จ่ิวเฟ่ิน – เหย่หลิว – ไทจง- สนามบินเมืองไทจง- 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

   - 

 

 วนัแรก          กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินไทจง – เมืองเจียอี ้                              (-/-/-) 

13.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ สายการ
บินไทยเวียดเจ็ท THAI VEITJET (VZ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับอ านวยความสะดวกเก่ียวกบั
เอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ (ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไทจง โดยเทีย่วบินที ่VZ 3560 
20.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี (บริการอาหารว่างบนรถ) 
พกัที ่ โรงแรม ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง   เมืองเจียอี ้–อทุยานอาหลซีาน - น่ังรถไฟชมอทุยานแห่งชาติอาหลซีาน –ป่าสนพนัปี-ทะเลสาบ

สองพีน้่อง –ชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่ น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว                   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านสู่ อุทยานอาหลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน 
ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 2,700 
เมตร เป็นอุทยานฯ ท่ีมีความสวยงามมาก สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี 
ฯลฯ จากนั้นน าคณะ น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน ตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ทั้งนกัเขียนและ
ศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา 
ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือน ภายในอุทยาน
ยงัมี ทะเลสาบสองพีน้่อง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้ าจากสองจุดมา
รวมกนัอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความ
สวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี 

เทีย่ง  บริหารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมืองบนอุทยาน 
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 หลงัอาหารน าท่านเดินทางลงจากอุทยานอาหลีซาน ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ให้ท่านแวะชิมชาอู่หลง ข้ึนช่ือ
ใหเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก น าท่านสู่ หมู่บ้านญีปุ่่น HINOKI VILLAGE   เยีย่มชม หมู่บ้านญีปุ่่นเก่าฮิโนก ิ
( Hinoki Village) อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในช่วงปกครองไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่า 
สไตส์ญ่ีปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบนัเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต
ของท่ีน้ีดว้ย ใหท้่านไดช้ม เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง และถ่ายรูปกบัววิสวยๆท่ีไม่ควรพลาด 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว   ตั้งอยูท่างตอนกลางของไตห้วนั เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน 
(ไตห้วนั) และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีเมืองหลวงช่ือ หนานโถวซิต้ี เป็นเมืองเดียวท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 
พื้นท่ีส่วนใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงท่ีลดหลัน่กนัไป 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี 

 
พกัที ่ โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา –  วดัเหวนิอู่ – วดัจงไถซานซ่ือ – ศูนย์

เคร่ืองส าอางค์ –  ฟาร์มชิงจิง้ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 
รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  
น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พร้อมกบัให้ท่านไดก้ราบ
นมสัการรูปป้ัน พระถังซ าจ๋ัง ณ วดัพระถงัซ้าจัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา   น าท่านกราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวนิอู่ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดา
ขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เป็นท่ีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึง
สิงโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซ่ือ มีช่ือเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบ

ทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน วดัแห่งน้ียงัไดรั้บการกล่าวขานวา่มีศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของโลกรองจากนครวาติกลั และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สัญลกัษณ์ของ
วดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบวั วดัจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดัใหญ่ประจ าภาคกลางของ
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ไตห้วนั เป็นสถานท่ีส าหรับจารึกแสวงบุญของชาวไตห้วนั ใชง้บประมาณการก่อสร้างกวา่หม่ืนลา้นบาท โดย
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัท่ีสร้างตึก 101 มีโครงสร้างท่ีแข็งแกร่งมาก  เม่ือปี 1999 เกิดแผน่ดินไหว
อยา่งรุนแรงท าใหห้มู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืนหายไปแต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย นบัตั้งแต่นั้นมากผูค้นต่างพากนั
เล่ือมใส่ศรัทธาเป็นอยา่งมาก  จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิง้ เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยูบ่นภูเขาสูง สภาพภูมิ
ประเทศและส่ิงก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มท่ี
เล้ียงแกะและบริเวณชมววิ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผสัแกะไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ 
และถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเยน็ตลอดทั้งปี    
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองไทจง (Taichung) (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) ไทจงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 3 
ของไตห้วนั เป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายรอให้นักท่องเท่ียวได้ไปเท่ียวกนั สถานท่ีท่ีนิยมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวไทยคงหนีไม่พน้ ตลาดกลางคืนฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ไตห้วนั มีความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ 
Street Food ท าให้ดึงดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยั
ดว้ยความท่ีฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นกัเรียน 
นกัศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW 
BALANCE , ADIDAS 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
พกัที ่ โรงแรม FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่  ไทจง – ไทเป – ศูนย์เคร่ืองประดับ – บ้านพกัมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก)– ร้าน

ขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมนิติง – เถาหยวน      (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลงัอาหารน าคณะเดินทางสู่เมืองไทเปโดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  
ถึงเมืองไทเป น าชม ศูนย์เคร่ืองประดับและสินค้าพื้นเมือง เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตรพื้นบา้น 
จากทุกภูมิภาค ของไตห้วนั กวา่ 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนยป์ระการังไตห้วนัเกรดพรีเม่ียม อญัมณี หยกหินตา
แมว หินเป่ยโถว น ้ าหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว สร้อยคอเวชส าอางค์ สินคา้แบรนเนม น ้ าหอม 
เคร่ืองส าอางค ์ราคาถูก เส้ือผา้ แวน่ตา เป็นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซ่ือหลินกวนต่ี) คือบา้นพกัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
แห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณท่ีกวา้งขวาง อีกทั้งยงัมีสนามหญา้สวนดอกไมอี้กนานาชนิดท่ีช่วยเพิ่มสีสัน
ใหก้บับริเวณบา้นพกั นอกจากน้ี ซ่ือหลินกวนต่ี ยงัมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจอยูท่ี่ รูปป้ันประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใน
อิริยาบทต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมายเรียงรายอยูร่อบๆสนามหญา้ จากนั้นน าท่านไปยงับา้นพกัของมาดามเจียงไคเช็ค
เพื่อชมหอ้งพกัต่างๆรวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เคยใชง้านจริงในช่วงท่ีประธานาธิบดีเจียงไคเช็คด ารงต าแหน่ง 
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เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 

สัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดับโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกั
กวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิง สินคา้แบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ 
เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นตน้ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนม
พายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระ
ให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง และสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 
นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแลว้ ยงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมายอาทิเช่น  ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย ์ท็อฟฟ่ี
แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ  น าคณะเลือกช้อป สินคา้ Duty Free สินคา้ปลอดภาษี อาทิเช่น น ้ าหอม แผ่น
มาร์คหนา้ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว นาฬิกา แวน่ตา เวชส าอางค์ สินคา้แบรนเนม น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  เป็นตน้ น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี ตลาดซีเหมินติง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์
ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชั่นทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่น
มากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ เมืองเถาหยวน   (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเถาหยวนเป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอนั
งดงามและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก าลงัเป็นท่ีนิยม เพื่อให้รู้จกัเขตประวติัศาสตร์ตา้ซี (Dasi) ระหวา่งชายฝ่ังกบั
เมือง คุณจะไดพ้บกบัป่าไซเปรสโบราณ และอ่างเก็บน ้าอนักวา้งใหญ่ 

พกัที ่ โรงแรม KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่ห้า   เถาหยวน – จ่ิวเฟ่ิน – เหย่หลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  

แห่งราชวงศช์อง จึงมีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้
จ  านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการ
ใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยยีนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงั
มีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวติชีวาอีกคร้ัง อีกทั้งยงัมีบวัลอย
เผอืกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของ
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ฝากได ้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา และสินคา้อีกมากมายท่ีถนนคนเดินท่ียาว
ท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน   

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง
เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือน
ตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดารูป
 เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 
จากนั้นน าท่านเดินทาง กลบัสู่ เมืองไทจง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดแ้วะเขา้พกัผอ่น 
อิริยะบถ ตามจุดพกัรถ  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ เมนู สุกี ้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวนั  

 
จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไทจง  

21.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวยีดเจท็   เทีย่วบินที ่VZ3560 
                           (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
 

อตัราค่าบริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

 
ผู้ใหญ่ 

 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11 
 ( เสริมเตียง ) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกัเดียว 
จ่ายเพิม่ 

11 – 15 กรกฎาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,500 

25 – 29 กรกฎาคม 60 18,900 18,900 17,900 5,500 

08 – 12 สิงหาคม  60 19,900 19,900 19,900 5,500 

22 – 26 สิงหาคม  60 19,900 19,900 19,900 5,500 

05 – 09 กนัยายน 60 20,900 20,900 20,900 5,500 

19 – 23 กนัยายน 60 20,900 20,900 20,900 5,500 
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หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / 
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 

อตัราค่าบริการ 

 
 
 เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบัรวมวนั
เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 
100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได ้เวน้แต่ 

อตัราค่าบริการนี้รวม อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
-ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
- ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
- ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
- ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
- ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ  
1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท า
หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
-ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่า     
วนัละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่
หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนั 
เดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี
น ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั
จ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด
เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ 
เหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.  เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
14.  มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น   
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