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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 

11.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR 

มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

14.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR202  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

  

  

 

19.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็ว 

กวา่ประเทศไทย  1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั ณ เมืองเถาหยวน  

พกัท่ี   TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัท่ีสอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหว่ินหวู่ - หมู่บา้นปีศาจ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าน าทุกท่านลงเรือส าหรบัคณะเพ่ือ ล่อง

ทะเลสาบสุริยัน จนัทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง และเป็นท่ีนิยม

ในหมูนั่กท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั 

โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมี จุด

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย และทะเลสาบ

แห่ง น้ียังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 
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จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้ง

น าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ี  วัดพระถังซัมจัง๋ ท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป 

รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา 

ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนยงัทะเลสาบ

สุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง จากน้ันน าทุกท่านสกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ 

วัดเหว่ินหวู่ เพ่ือสกัการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าของวดั ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญ

ไตห้วนั  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

น าท่านชม หมู่บา้นปีศาจ หรือ XITOU MONSTER VILLAGE เป็นหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่น อย่างท่ี

ทราบกนัดีว่าประเทศไตห้วนัน้ัน เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเมื่อเขา้มาแลว้

ส่ิงแรกท่ีไดเ้ห็นคือความเป็นญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของส่ิงก่อสรา้ง การตกแต่ง อาหาร  

สินคา้ต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะคอยตอ้นรบัแขกผูม้าเยือน เช่น ภูตผีปีศาจสไตลญ่ี์ปุ่น  

ท่ีมีใหเ้ห็นโดยทัว่ ทั้งแบบเป็นรูปป้ันประดับสวน ประดับอาคาร หรือตามถนน ภายใน 

หมู่บา้นมีสินคา้ของท่ีระลึกจ าหน่ายมากมาย โดยใชไ้อเดียของภูตผีปีศาจมาเป็นลูกเล่นใน 

การออกแบบ ท าใหสิ้นคา้น้ันมีความเช่ือวา่มีพลงัดึงดูดท่ีท าใหเ้งินทองไหลมาเทมา นอกจาก 

สินคา้ท่ีระลึกแลว้น้ันยงัมีขนมท่ีไมค่วรพลาดเมื่อมายงัท่ีแห่งน้ี พิเศษในช่วงบ่ายจะมีพนักงาน 

ใส่ชุดภูตผีปีศาจออกมาใหเ้ราเห็นอีกดว้ย รวมถึง ท่ีหมู่บา้นปีศาจยงัมีชุดญ่ีปุ่นใหเ้ราเช่าไว ้

ส าหรบัเดินในหมูบ่า้น ท าใหไ้ดค้วามรูสึ้กถึงกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่นเขา้ไปอีก  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน  

พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการ 

แช่น ้ าแร่เช่ือว่าถ้าไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ 

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสาม ไทจง - หมู่บา้นสายรุง้ – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยเพื่อสุขภาพ  

                  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นท่ีถูกวาด

ลวดลายต่างๆ ดว้ยสีสนัสดๆหลากสีมากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรือก าแพงของ หมูบ่า้น 

ซ่ึงในลวดลายน้ันมีทั้งเป็นตวัหนังสือ รูปการตู์น หรือรูปอ่ืนๆท่ีฝีมือคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคน
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วาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่าน้ีเมื่อมองดูแลว้กบัมีความลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เร่ือง

เหล่าความเป็นมาวา่กนัว่า หมูบ่า้นแห่งน้ีถูกสรา้งเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของทหารผ่านศึก  หรือ

ผูล้ี้ภยัของพรรคก๊กมิน ศึกสภาพหมู่บา้นในตอนน้ันไม่ไดน่้าอยูใ่นสมยัปัจจุบนั ไดม้ีการ ร้ือ

ถอน ซ่ึงในระหวา่งท่ีไดม้ีการร้ือถอนน้ัน ไดม้ีนายทหารเกา่ ช่ือวา่ Huang Yung-fu ไดท้ าการ

วาดลวดลายต่างๆข้ึนมา เมื่อสถานท่ีน้ีมีนักศึกษาในมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงมาพบเจอได้มี

การพดูกนัต่อไปเร่ือยๆ ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือเสียง จนรฐับาลประกาศใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ 

ปัจจุบนัจึงหลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจง 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง 

บ่าย  พาท่านแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบ

สรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนั

ตั้งแต่โบราณ ...น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัท่ี 

รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมช่ือดงัอย่างพายสบัปะรด

อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ย่างลงตัว อีกทั้งยงัมีพายเผือก 

เคก้น ้าผ้ึง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออย่างปอรป์คอรน์ชีส จากน้ันน าทุกท่าน

ชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใช้

เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญท่ีหาดูไดย้ากภายใน

อนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่

ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ มแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพง

ดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม 
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ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้นล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติั

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย 

และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง 

ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้

ทุกท่านไดเ้ลือกช๊อปป้ิงกนัอย่างเต็มท่ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ี

ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เส้ือผ้า 

รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของกิ๊ ฟชอ้

ปมากมายท่ีมีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของท่ีมีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้ง

สินคา้มีแบรนด์ของทีน้ียงัถือได้ว่ามีราคาท่ีถูก

เหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินตงิ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัท่ี  FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสี ่ ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรกั – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้น

สุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 – นัง่กระเชา้เหมาคง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปยงั ตั้นซุ่ย หรือท่ีรูจ้กักนัใน

นามเมืองท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป 

เป็นศูนยก์ลางของการจดัส่งสินคา้ และเป็น

เขตการคา้ส าคญัของไตห้วนัทางตอนเหนือ ...

พาทุกท่านเยี่ยมชม สะพานแห่งความรัก 

หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพาน
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ทอดยาวไปเหนือระดบัน ้าทะเลตรงปากแมน่ ้า ถือเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงสะพานแห่ง

ความรกัน้ีมีลกัษณะเป็นสะพานโคง้สีขาวและเสาสูงท่ีโยงสายเคเบิลคลา้ยกบัเรือใบท่ีก าลัง

กางใบ และมีการประดับไฟท่ีขอบสะพานทุกๆยามค า่คืนเพ่ือความสวยงามและสามารถ

เป ล่ียนสีสลับกันไปได้ด้วย ซ่ึงจะยิ่ ง เ พ่ิม

บรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งข้ึนไปอีก 

แวะ เ ท่ี ย วชม  FORT SAN DOMINGO ป้ อม

ปราการเก่าและเป็นบา้นกงศุลสไตล์อังกฤษ

แบบสมัยก่อน  ต่อด้วย TAMSUI CHURCH 

หรือโบสถ์ท่ีตั้นสุ่ย เป็นโบสถ์ท่ีน่าสนใจอีก

แห่ง สรา้งดว้ยอิฐสีแดง จากน้ันน าทุกท่านไป

ยัง ถนนโบราณตั้นสุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ า มี

รา้นคา้ รา้นอาหาร หรือของขายมากมาย 

จากน้ันพาทุกท่านไปยงั ตลาดปลา ในเมือง

ไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาติของอาหาร

ทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พรอ้มทั้งความ

สดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบ

สเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ่ี์ปุ่น กุง้ ปู หอย

นางรม หรือป้ิงยา่ง บารบี์คิว และอีกมากมาย 

เท่ียง  อิสระม้ืออาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

บ่าย และน าท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตกึไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกใน

ปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร 
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น าท่าน นัง่กระเชา้เหมาคง หรือ MAOKONG GONDOLA เป็นกระเชา้ส าหรบันัง่ข้ึนเขาเหมาคง

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป พบกบัความต่ืนเตน้ขณะนัง่กระเชา้ลอย

ฟ้าเหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยู่สูงยิ่งกว่าดงป่าท่ีอยูบ่นเขาเหมา

คงเสียอีก กระเชา้กอนโดลาลอยอยูบ่นความสูงเกือบ 300 เมตร  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พกัท่ี FUSHIN HOTEL ระดบั4ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – รา้นใบชาไตห้วัน – สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน 

ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคน

เดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นค้า รา้น

ขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนม

เฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟ่ินท่ีหากใครมาเยือนท่ี
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แห่งน้ีแลว้ไม่ควรพลาดอันไดแ้ก่ บัวลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถัว่ตัด 

และท่ีแห่งน้ียังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ท่ีดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชันและเป็น

ขั้นบนัได เพราะแบบน้ีจึงท าใหโ้ซนน้ีทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้าชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้ง

เรียงรายลดหลัน่กันไปเหมือนดังในรูปท่ีสวยงาม ซ่ึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

ภาพยนตรอ์นิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI   

 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของ

เกาะไตห้วนั มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม 

ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ

เศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนูซีฟู้ด กุง้มงักร 

  น าทุกท่านสู่ รา้นใบชาไตห้วัน ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติชาท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ท่ีมีรสชาติ

หอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมนั จากน้ันน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี MITSUI OUTLET 

PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย โดยท่ีทุกท่านสามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีก

มากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
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BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  

สนามบินเถาหยวน  

21.10 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR205  

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 

00.05(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

  หรือ 

22.05 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR061 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 

01.00(+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก 

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ และเด็ก 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 ขาไป   BR202  14.30 – 19.10 

ขากลบั BR061  22.05 – 01.00 
27,999 6,000 13,900 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 ขาไป   BR202  14.30 – 19.10 
ขากลบั BR205  21.10 – 00.05 

22,999 5,500 12,900 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 ขาไป   BR202  14.30 – 19.10 
ขากลบั BR205  21.10 – 00.05 

23,999 5,500 12,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,200 NTD /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) 

เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสี

แดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไมม่ีจดหมาย

เชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่าน

การอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 

และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่
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ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เค ร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   
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1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ    จะตอ้ง

ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   

ได้แก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า  20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้มม่ีการจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

น าข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


