
 
 

 

 

 

 



 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิ

ไทยไลออ้นแอร ์ซ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้
เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – เมอืงไถจง – ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ฟ่ง
เจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น.  เหริฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL398 (ไมม่บีรกิารอาหารบน
เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ
กระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว 
ถือไดว้่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไตห้วัน  และไดรั้บการตัง้ชื่อเล่นว่า Mother Earth of 
Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ และน า้ผลไม ้
 น าทกุท่านลงเรอืส าหรับคณะเพือ่ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่ง

ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีุด
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากมาย และทะเลสาบแหง่นีย้งัมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชม
บรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อกีทัง้น าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง
ซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยัง
ทะเลสาบสุรยิัน จันทรา น่ันคือ ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถือเป็นของกนิ หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินั จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ดอกไมจ้ง
เซ่อ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร่ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกว่า 1,000 สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่
ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทีน่ีย่งัเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความส าเร็จในการปลกูดอกทวิลปิใน



 
 

ประเทศไตห้วัน  ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อจะมดีอกไม ้และพันธุ์ไมต้่างๆ สลับหมุนเวียนกันใหไ้ดช้มกัน
ตลอดทัง้ปี  

 
 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่
ละปีดว้ย ซึง่ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 
 

 
 

น าท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนทม์ารเ์ก็ต ตั ้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล ้
มหาวทิยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน มีของขาย
มากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีทัง้
อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รส
ของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถูก
สดุๆ อยา่งเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  YONGYUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 



 
 

วนัทีส่าม ไทเป - รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป – ต ัน้ซุย – วดัเทยีนหยวน – 
ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา 

การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน 
พาทา่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 
และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม
หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลอืกซือ้ของ
ฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมาย
ไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่ง
ลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผือก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซือ้อย่างปอร์ปคอรน์ชสี 
จากนัน้พาทุกทา่นไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหท้กุท่านไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย 
ทัง้หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตล์
ญีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย  

 

 
   

  น าทา่นเดนิทางไปยงั ต ัน้ซุย่ หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามเมอืงทา่โรแมนตกิ ตัง้อยู ่เมอืงนวิไทเป เป็นศนูยก์ลาง
ของการจัดส่งสนิคา้ และเป็นเขตการคา้ส าคัญของไตห้วันทางตอนเหนือ จากนัน้พาทุกท่านไปยัง วดั
เทยีนหยวน ซึง่ถอืเป็นวัดทีม่ชีอืเสยีงโด่งดังในเรือ่งของจุดชมซากรุะบาน ของประเทศไตห้วัน ซึง่หาก
ใครไดไ้ปเยอืนยังวัดแห่งนีทุ้กทา่นจะไดเ้ห็นของภาพซากรุะทีบ่านสะพร่ังโดยมฉีากหลังเป็นเจดยีห์า้ชัน้
ซ ึง่ถอืไดว้่าหาชมไม่ไดง้่ายๆ ซึง่ประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะ
สามารถชมดอกซากรุะบานสะพร ัง่สวยงามไดภ้ายในวดัแหง่นี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน
ปีน ัน้ๆอกีดว้ย 



 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา  

จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรปูคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวาม
สูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรณุาแจง้กบั
ทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

 



 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ที่แห่งนี้เปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดท

แฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีีย้งัถอืไดว้า่มรีาคา

ทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – หมู่บ ้านโบราณฉือเฟ่ิน (แถมฟรี!! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ท่าน) – 
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบดัง้เดมิ
ของรา้นคา้ รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืงจิ่วเฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนที่
แหง่นีแ้ลว้ไมค่วรพลาดอนัไดแ้ก ่บัวลอยเผอืก ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถั่วตัด และทีแ่หง่นีย้ัง
มกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชันและเป็นขัน้บันได เพราะแบบนี้จงึท าให ้
โซนนี้ทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรูปที่
สวยงาม ซึง่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตรอ์นเิมชนัเรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จาก
ค่าย STUDIO GHIBLI พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซ ีหรอืที่รูก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มี
ชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจาก
สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี ้จงึท าใหท้ีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟ
สายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณ
ฉอืเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น 
ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื 
โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวน
เซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทุกท่านร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐาน
ของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนีทุ้กท่านยังสามารถเดนิชม 
หรอืเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถั่วตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย
เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

 



 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตาม
อธัยาศยั 

บา่ย แวะรา้น COSMETIC ทีม่เีครือ่งส าอางคร์วมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่าน
ไดเ้ลอืก   
ชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักช ้

อปทัง้หลาย โดยทีทุ่กท่านสามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิ
ตลาด  อ าทิ  ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, 
LEVIS ฯลฯ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ า้แร่

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้                                                         
10.45 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL399 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
13.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 16,999 6,500 9,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

01 – 05 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

02 – 06 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

03 – 07 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

04 – 08 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 



 
 

05 – 09 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

06 – 10 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

07 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

08 – 12 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

09 – 13 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

10 – 14 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

11 – 15 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

12 – 16 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

13 – 17 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

15 – 19 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

17 – 21 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

18 – 22 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

19 – 23 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

20 – 24 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 15,999 15,999 6,500 9,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

24 – 28 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

25 – 29 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 14,999 14,999 5,500 8,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น
ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ
ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 



 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภยั
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 
เป็นตน้    

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ 

ไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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