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 05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ..2 – 

3 เคาทเ์ตอร์ D  สายการบินประจาํชาติไทยแอรเ์วย ์(TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางสาํหรบัทุกท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

   07.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634 

 11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน นํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว 

   บ่าย บริการอาหารว่างบนรถ HAMBERKER + MILK TEA 

จากนั้นนาํท่านสู่ MING GING FARM RESORTไดร้บัการ

ออกแบบเพ่ือการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะใน ซิ

งจิง ซ่ึงเป็นย่านท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดย่านหน่ึงของ

เมือง จากท่ีน้ี ผูเ้ขา้พักสามารถไปยงัทุกท่ีในเมืองอันมี

ชีวิตชีวาน้ีไดอ้ย่างง่ายดาย  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

บริการจาก มิงกิง ฟารม์ รบัประกนัไดว้่าจะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โรงแรมแห่งน้ีมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกมากมายไวใ้หบ้ริการเพ่ือสรา้งความสาํราญ

ใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั แมแ้ต่ผูเ้ขา้พกัท่ีพิถีพิถันท่ีสุด หอ้งพกั

ทุกหอ้งประกอบดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเลือกสรร

มาแลว้อย่างดีเพ่ือความสบายในระดับท่ีไม่มีใครเทียบ

ได ้ส่ิงนันทนาการในโรงแรม รวมถึง สนามเด็กเล่น, 

สวน, หอ้งเล่นเกม ไดร้บัการออกแบบเพ่ือการพกัผ่อน

หลีกหนีจากความวุน่วาย เป็นสถานท่ีท่ีดีเยี่ยมในการพกัผ่อนอยา่งมีความสุขและน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์  

วนัแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองหนานโถว – รีสอรท์ฟารม์ชิงจิ้ ง   
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พกัที่  โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจิ้ ง 

 

 

 

 

 

    เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร

จากระดับน้ําทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

จากน้ันนําท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศ

และส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียง

แกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ  

และถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง  

จากน้ันนําท่าน Small Swiss Garden of The CingJing Farm ภายในสวนมีการจดัโซนน้ําพุ สวนไมด้อกไม้

วนัที่สอง ฟารม์ชิงจิ้ ง –ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง (SKY WALK) - เยีย่มชมฟารม์เล้ียงแกะและความน่ารกัของ

แกะถ่ายรูปกบัแกะ – สวนดอกไม ้SMALL SWISS GARDEN -  AFTERNOON TEA – พกับนฟารม์ชิงจิ้ ง  
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ประดับสวยงาม และในยามคํา่คืนจะมีแสดงน้ําพุแสงสีประกอบเสียงเพลง ท่ามกลางแมกไมแ้ละอากาศ

เย็นสบาย นับเป็นหน่ึงบรรยากาศท่ีไม่ควรพลาดดว้ย สวนดอกไมเ้ปิดตลอดทั้งวนัตั้งแต่ 9 โมงเชา้ – 3 

ทุ่ม แต่การแสดงน้ําพุแสงสีประกอบเสียงเพลง จะมี 2 รอบต่อวนั เร่ิมเวลาประมาณ 1 ทุ่ม 

 

บ่าย บริการท่านดว้ย ชุดอาหารว่าง AFTER NOON TEA ใหท่้านไดส้มัผัสอาหารว่าง ท่ามกลางวิว ขุนเขา  ให้

คุณแฮงค์เอาท์ ท่ามกลางขุนเขา บรรยากาศสุดชิลล์ เหมาะแก่การถ่ายภาพทั้งช่วงเวลากลางวนัและ

กลางคืน สามารถมานัง่จิบชา/กาแฟยามบ่าย รบัลมเย็นๆ กบั Afternoon Tea Set ท่ี MING GING FARM 

ภายในเซ็ทจะมี Scone อบหอมๆรอ้นๆ, ขนมหวานแสนอร่อย, เบเกอรร่ี , ทารต์ชอ้คโกแลต ,ผลไม ้, 

คุกก้ีต่างๆ บริการท่าน 2 ท่านต่อ 1 SET  + เครื่องดื่ม เสริฟท่านพรอ้มวิว จากรีสอรท์ จากน้ันใหท่้าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รีสอรท์  

พกัที่  โรงแรม  MING GING FARM RESORT บนฟารม์ชิงจิ้ ง 
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 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา

ท่

า

น

ล่

อ

ง

เรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถังซาํจัง๋ ณ 

วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากน้ัน นําท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา  

จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือก ชิมชาอู่หลงข้ึนช่ือ เพ่ือซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น ก่อนเดินทาง สู่เมืองไทจง  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองไทจง ชม หมู่บา้นสายรุง้ หมูบ่า้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์องเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัย

ชัว่คราวสาํหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการตั้งเป็นถ่ินฐานถาวร

ของทหารเหล่าน้ัน หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา 

และน่าเบ่ือมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็น

จุดเด่นสําหรับการท่องเท่ียวของเมืองไทจงไปแล้ว  โดย

ช่ือเสียงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งน้ีเร่ิมตน้ขึ้ นเมื่อ หวง หยุง ฝ ู

(Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกท่ีไดส้รา้งภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์ทางวฒันธรรมท่ี

สวยงาม และสรา้งความมีชีวิตชีวาจากสีสนัของภาพวาดท่ีเร่ิมจากบา้นหลงัหน่ึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัใน

วนัที่สาม หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซาํจัง๋-วดัเหวินอู่ – แวะชิมชา - 

หมู่บา้นสายรุง้ – ไทจง –ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต   
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เขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์และรายการอ่ืน ๆ 

เช่นนก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง 

 คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

ไตห้วนั อยู่ท่ีเมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็น

ทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ 

Street Food ทําใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มี

อะไรน่าสนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ต

ตั้งอยู่ใกลก้ับมหาวิทยาลัยฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกับแฟชัน่และวัยรุ่น 

นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไมแ่พงมากดว้ย สินคา้ข้ึนช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , 

NEW BALANCE , ADIDAS นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืน ตามอธัยาศยั  

 พกัที่ โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที่สี่    ไทจง – ไทเป – อุทยานเหยหล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – วดัหลงซาน – ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีทะเล กุง้มงักรน่ึงซีอ้ิว   

 

จากน้ัน นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั จึงมีนักขุด

ทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและ

แร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้น

พากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ 

จนกระทั ่งมีการใช้จ่ิ ว เ ฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทํา

ภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว 

" ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูด

นักท่องเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือ

ของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือน

ท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีทาํใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

กบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศัย (  ในกรณีที่เดินทางไป

หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทิตยเ์ม่ือไปถึงจุดที่กาํหนดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถShuttle 

Bus เพ่ือเดินทางข้ึนลงจิว่เฟ่ินคะ ) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน (ไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ ตอ้งมา

ที่วดัน้ีเลย)วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดใน

ไตห้วันดว้ยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า 

วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยูท่างดา้นหลงั ภายในวดั

มีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ี

แกะสลกัเป็นมงักรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบน

หลังคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยใน
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แต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยูเ่สมอๆ 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา ข้ึนช่ือ  

 

พกัที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทาน

ขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม 

เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก  

นําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั 

สรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 

3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

วนัที่หา้  ไทเป-รา้นขนมพายสปัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – GERMANUIM – ตกึไทเป 101 

(ไม่รวมข้ึนตกึ ) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน     
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205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้น

บนดา้นในของอนุสรณส์ถาน สาํหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลงัคาปู

ดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทาํดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณ์

แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี เมนูพระกระโดดกาํแพง   

อธัยาศยั  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สญัลกัษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย 

ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทาํ  หน้าท่ีกนั

การสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี 

ยัง เ ป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ ท่ี เ ป็นท่ี นิยมของชาวไทเปและ

ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณ

น้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของ

กรุงเทพฯ จากน้ันนํา ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน 

ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านได้

เลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ศูนยร์วมรา้นของเทา้ช่ือดงัท่ีพากนัมาลดราคาตลอดปี 

เป็นสวรรค์ของ ขาชอ้ป - แม่คา้ออนไลน์ห้ิวของไปขายกนั เพราะถูกกว่าญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง 

และมีสินคา้ใหเ้ลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!  เช่นรองเทา้ Onitsuka ราคาเร่ิมตน้ท่ี NT$ 1450 

(ประมาณ 1595 บาท) ได ้Tax Refund ลดเพ่ิมอีก 4% (หกัค่าธรรมเนียมแลว้)เราทาํเร่ืองไดท่ี้หา้งน้ีเลย 

แลว้ไปรบัเงินคืนท่ีสนามบิน MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนยร์วม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น 

แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนําใหดู้ Directory ไวเ้ลย เพราะใหญ่มากๆ รา้นรองเทา้ท่ี

คนไทยนิยมซ้ือส่วนมากจะอยู ่โซน Out mall ไดเ้วลาอนัสมควร 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ 

20.05  น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 
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22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ.ขอบคุณทุกท่านที่

ใชบ้ริการ    

  
    หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเที่ยวเท่านั้น

เพราะฉะนั้นลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งดาํเนินการยืน่วีซ่าตามปกติ เน่ืองเป็นเทศกาล ทาง

บริษทัขอดาํเนินเก็บพาสปอรต์ก่อนวนัเดินทาง เพ่ือทาํการพรีเช็คอิน เพื่อความ

สะดวกในการจดัที่นัง่ก่อนการเดินทาง พาสปอรต์ตั้งมีอายุไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางนะ

คะ 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายตุ า่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

30 DEC – 3 JAN 2018 
TG634 BKK-TPE  07.15-11.55 
TG635 TPE-BKK  20.05-22.50 

40,900.- 39,900.- 9,500.- 

 
*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลกูคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสนิใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสนิใจซ้ือตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ นะคะ*** 

             

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 900 NTD/ทริป/ต่อท่าน ส่วน

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, 

การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 
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10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 


