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วนัทหีนงึ กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั -เจยีอ ี

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชนั 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มี
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิ 
ท ีTG632 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผา่นขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
มณฑลทใีหญ่ทีสุดของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตังชือเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่ง
ไตห้วัน) 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ และนําผลไม ้(1)    
บา่ย นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนึงที

เป็นทนีิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจะมีจดุสําคัญทที่องเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 
33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง
ซัมจงัท ีวดัพระถงัซมัจงั ทอัีนเชญิมาจากชมพูทวปี  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จันทรา ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือนืใด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  
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แวะพักเหนือย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้ใบชาสูตร
อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนงึอยา่งทคีวรคา่แกก่ารไปลมิลอง ดว้ย
สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทีพิถีพิถันในทุกขันตอน 
ตังแตก่ารตม้ไขท่อีาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ด
หลนิจอื ทําใหเ้มอืกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมนุไพรพรอ้ม
กับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวทไีดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทนีทีเีดยีวเทา่นัน 

 
คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทรีวมเมนูนงึมากหมาย

หลากหลายแบบ 
หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ีเพอืพักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุง่ขนึ 

พกัท ี SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางสู ่อทุยานฯ อาลซีาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกบัภเูขานอ้ยใหญ่
อันสวยงาม จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย
ละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทยนิยม
ซอืกลับเป็นของฝาก จากนันเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 
  หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญต่างๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 

และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอทุยานทมีสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดมืดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซัีนโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดสั้มผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

  จากนันนําทา่น นงัรถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนีรถบัส 
 

 
 
 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ 
พกัท ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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จากนนัใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแรเ่ชอืวา่ถา้
ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม ฟารม์แกะชงิจงิ - CINGJING SKYWALK (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจงิ) – รา้นกาแฟ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะชงิจงิ หรอื Cingjing Fram ทไีดรั้บสมญานามวา่ “สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนไตห้วัน” 
ตังอยู่ในเขต หมูบ่า้น Datong Village แหง่เมืองหนานโถว  (Nantou) บนภเูขาสงู มอีณุหภูมอิากาศทเีย็น สบาย
ตลอดปี พรอ้มทังววิทวิทัศน์ท ีเมอืปี  ค.ศ.1961 มนีายทหารทไีปรบจากสงคราม คอมมวินิสต ์ในแถบชายแดน
ไทย-พมา่-ยนูนาน กลับคนืสูไ่ตห้วัน ไดเ้รมิทําการพลกิฟืนผนื ดนิตรงนีใหเ้ป็นฟารม์แกะชงิจงิทสีวยงามในปัจจบุัน 
(ในช่วงเดอืนกลางกุมภาพนัธ-์มนีาคม ของทุกปี ดอกซากุระของฟารม์แกะชงิจงิจะผลดิอกเบ่งบาน
พรอ้มกนั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัดว้ย)  
 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ 

จากนันนําท่านเดนิทาง Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจงิ) ทีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก
ระดับนําทะเล ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละทัศนียภาพที
สวยงาม หลังจากนันนําทา่นแวะ รา้นกาแฟ ใหท้กุทา่นไดล้มิลองกาแฟของไตห้วันแท ้ๆ และยังเป็นกาแฟทขีนึชอื
อกีดว้ย อกีทงัภายในรา้นยังมชีานม หรอืผลติภัณฑท์ทํีามาจากกาแฟอกีมากมาย 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
พกัท ี  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101(ชนั86) – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -    
ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน พาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม) ทเีป็นเครอืงประดับเพอืสขุภาพ มทีังแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใิน
การป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทังมีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครอืงประดับลําค่าของชาวไตห้วันตังแต่โบราณ ...นําท่านเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยม
ของไตห้วันท ีรา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่่าจะเป็นขนมชอืดังอย่างพายสบัปะรดอบใหม่ๆ 
สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทังยังมพีายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็ก
หรอืผูใ้หญ่ก็นิยมซืออยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนันนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์
ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบนั (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
ซงึดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น ALDO, BOTTEGA 
VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , 
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LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  
PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น ตน้  

 

 
 
  นําท่านขนึลฟิทค์วามเร็วสูง สู่ชัน 86 ทีตังของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้มิอร่อยกับอาหาร

กลางวันมอืสดุพเิศษและรับชมววิเมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกนั 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารชนั 86 บน ตกึไทเป 101  
บา่ย จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 
แสนตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ําคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน
จะมรีปูปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  
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  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตังอยูใ่นเมอืงไทเป ทแีหง่นีเปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชนัททีนัสมัยของวัยรุน่ในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน 
เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรอืยๆ ไมว่า่จะเป็นของทมี ี 
แบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนีียงัถือไดว้า่มรีาคาทถีกูเหมาะ
สําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอยา่งจใุจ 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนึงอยา่งของไตห้วัน ถงึจะมกีลนิ
เหม็นแต่อร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กนัดอียา่งลงตัว  

 
คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสยีวหลงเปา 
พกัท ี  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทหีา้ ถนนโบราณจวิเฟิน – อุทยานแห่งชาติเย่หล ิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ทตีังอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน ปัจจบุันเป็นสถานที
ทอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ รา้น
ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจวิเฟินทหีากใครมาเยอืนทแีหง่นแีลว้ไมค่วร
พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูชนิปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถวัตดั และทแีหง่นยีงัมกีารประดบัโคม
ไฟสแีดงอยูท่ดีา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขนับนัได เพราะแบบนีจงึทําใหโ้ซนนีทกุทา่นจะ
มองเห็นเป็นภาพโรงนําชาทเีป็นอาคารไมต้งัเรยีงรายลดหลันกนัไปเหมอืนดังในรปูทสีวยงาม ซงึกลายเป็นแรง
บันดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิมชนัเรอืงดังจาก เรอืง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI   
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แนะนําของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั  บัวลอยของไตห้วัน
จะชนิใหญ่กว่าและเนือหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมีความ
หนบึไมเ่ทา่กันครับ สว่นนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถ
สงัไดท้ังแบบรอ้นและเย็น  

จากนันนําทา่นเทยีวชม อุทยานแหง่ชาต ิเย่หลวิ อทุยานแห่งนีตังอยู่
ทางสว่นเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืนทเีป็นแหลมยืนไปใน
ทะเล การเซาะกร่อนของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก
เป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตืนตาทเีดียว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศียร
ราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังไปทัวโลก 
 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  

แวะรา้น COSMETIC SHOP ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุท่านได ้
เลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มท ีจากนันนําทุกท่านชอ้ปปิงแบบจัดเต็มท ีMITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ป
ทังหลาย โดยททีุกท่านสามารถซือรองเทา้ กระเป๋า หรืออนืๆอีกมากมาย ทเีป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ
ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG635 
 (มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)     

23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
****************************************  

***หากเป็นพเีรยีดชว่งปีใหม ่ในคาํคนืวนัท ี31 ธ.ค. ทางหวัหนา้ทวัรน์ําคณะทวัรท์สีนใจเดนิทางโดย MRT เพอืรว่ม
เทศกาลเคาทด์าวน ์ปี 2020 ชมการแสดง พลุ แสง ส ีเสยีง ของววิตกึไทเป 101 ถอืเป็นแลนดม์ารค์จุดเคาทด์าวนท์ี

โดง่ดงัแหง่หนงึของโลก*** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั  

เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ***  
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อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

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 ตุลาคม 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 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
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***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหาก
ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 
5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทพัีก และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ
เลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี 
 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ  
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรือเอ

เจนซีไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ีชือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึงเพือแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
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2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยทไีด ้
จา่ยจรงิจากค่าบรกิารทชํีาระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทวัรนี์สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทวัรนี์ขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พือการท่องเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจา่ย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี
ใดๆกต็าม 

3. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสือ
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรือเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทยีวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้    

8. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ      

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน     

1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังนี   
2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี

สํารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   
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2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 

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

 


