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 CHINA AIRLINES(CI) 

–  ไทเป–ชมวิวพระอาทติย์ตกดิน GAO MEI WETLANDS  

ล่องเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา–อุทยานเหยหล่ิว–จิ่ วเฟ่ิน 

 โปรแกรม พิเศษ !!! สาวก Rilakkuma หา้มพลาด คาเฟ่ สุดน่ารกั   

 เท่ียวชมหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – สะพานคู่รกั LOVER BRIDGE  

แวะถ่ายรูปตกึสูงระฟ้าตกึไทเป101- สมัผสัรถไฟความเร็วสูง  

เมนูพิเศษ++ พระกระโดดก าแพง //สุก้ีชาบู ชาบู //ปลาประธานาธิบดี 
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วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง –GAO MEI WETLAND -  ชอ้ปป้ิง

ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 8 .เคาท์

เตอร ์S สายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ (CI)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน

และน าท่านโหลดสมัภาระ  

 08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 

 (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน  

น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง  
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  บ่าย ระหว่างทางบริการอาหารว่าง + ชานม  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ GAO MEI WETLAND เป็นสถานท่ียอดฮิตอีกแห่งของไถจง  มีทรรศนียภาพท่ี

สวยงามอยู่ติดกบัทะเลทางฝั่งตะวนัตกของไตห้วนั ท าใหเ้วลาถ่ายรูปออกมาแลว้เหมือนไปยืนอยู่ท่ีขอบ

โลก เพราะไม่มีตึกหรืออะไรมากั้นกลางเลย ประกอบกบัหากเดินทางไปในช่วงฟ้าเปิด แสงสวย ฝนไม่ตก

แลว้ล่ะก็  ช่วงเย็นๆ คุณจะพบกบัวิวของพระอาทิตยต์กดิน ท าใหภ้าพครอบครวั หรือภาพท่ีถ่ายออกมา

เหมือนมีสีแดงสม้ระบายอยูด่า้น จุดชมวิวกงัหนัลมพรอ้มพระอาทิตยต์กดินช่ือดงัของเมืองไถจง  

 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฟงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดน้ีมี ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติ

สไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรบัคนทุก

เพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และ

วยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , 

NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้ 

 

 

 

  

 

 

พกัที่ โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดบัเทียบเท่า  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
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วนัที่สอง    ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – แวะชิมชา – วดัเหวินอู่ -  ไทเป –รา้นขนมพายสปัปะรด 

- ซีเหมินตงิ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่ง

น้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม

เกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถังซ าจัง๋ ณ วดัพระถังซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

จากน้ัน ระหว่างทางใหท้่านแวะชิมชาทอ้งถ่ินข้ึนช่ือเป็น ของฝาก

ทางบา้น  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ เป็นวดัศักด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี

ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ และเทพกวนอู  เป็นท่ีนับถือของ

ชาวจีนและไตห้วนั นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัจะมาสกัการะและขอพร

ดา้นการศึกษา เพราะเป็นเทพเจา้แห่งปัญญา และและเทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัย ์ ตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาหลายพนัปีว่า การไดบู้ชา

เทพเจา้กวนอ ูจะท าใหไ้ดป้ระสบพบแต่ความซ่ือสตัย ์มีคนจงรกัภกัดีต่อ

ผูท่ี้บูชา ปราศจากคนปองรา้ยและเช่ือว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปไดด้ว้ยดี 

คิดการวางแผนหนา้ท่ีการงานใดๆ ก็จะประสบความส าเร็จ 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึง

พายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กั

ไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมี

ขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้

ทุกท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบับา้น 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา 
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จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ  มากมายตามอธัยาศยั  

 พกัที่ โรงแรม LOOK HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม    ไทเป –อุทยานเหยหล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – สะพานคู่รกัตั้นสุ่ย Tamsui lover’s bridge - ยา่นถนนคน

เดินตั้นสุ่ย 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากัน

มาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป  จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียน

เตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ี น่ี  

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินในการจับจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วัน 

เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเ่หมือนท่ีไหน  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหารจนี  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัด

กร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก

ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ

รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะ

ไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 
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น าท่านเดินทางไปยงั ย่านถนนตั้นซุ่ย หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเมืองท่าโรแมนติก ตั้งอยู่ เมืองนิวไทเป เป็น

ศูนยก์ลางของการจดัส่งสินคา้ และเป็นเขตการคา้ส าคญัของไตห้วนัทางตอนเหนือ ...พาทุกท่านเยี่ยมชม 

สะพานแห่งความรัก หรือ Tamsui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน ้ าทะเลตรงปาก

แมน่ ้า ถือเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงสะพานแห่งความรกัน้ีมีลกัษณะเป็นสะพานโคง้สีขาวและเสาสูงท่ี

โยงสายเคเบิลคลา้ยกบัเรือใบท่ีก าลงักางใบ และมีการประดบัไฟท่ีขอบสะพานทุกๆยามค า่คืนเพ่ือความ

สวยงามและสามารถเปล่ียนสีสลบักนัไปไดด้ว้ยซ่ึงจะยิ่งเพ่ิมบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึ้ นไปอีก 

ป้อมปราการเก่าและเป็นบา้นกงศุลสไตลอ์งักฤษแบบสมยัก่อน ต่อดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาท่านเดินทางสู่ 

เย็น อิสระประทานอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที่ โรงแรม LOOK HOTEL ระดบั 3 ดาว  

วนัที่สี่      ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - Rilakkuma Café  - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ)  

- นัง่รถไฟหวัจรวด – GLORIA OUTLET -  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน า ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจาก

น้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกให้ท่านได้เลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 
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จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของ

ไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 

ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสัมฤทธ์ิ   

จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีน

ตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่

ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   

เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

จากน้ันน าท่านเดินทาง สู่ภตัตาคาร Rilakkuma Café  สาหรบัสาวกริละคุมะเลย รา้นน่ารกัมาก สามารถ

ถ่ายรูปได ้เป็นอีกหน่ึง คาเฟ่ ท่ีขอตกแต่งตามสไตล์ตัวการ์ตูนท่ีก าลังมาแรงไดแ้ก่  Rilakkuma นัน่เอง 

ภายในบรรยากาศ รา้นท่ีถูกเนรมิตและประดบัประดาไปดว้ยหมี Rilakkuma ช่างดึงดูดใหส้าวกแฟนคลบั

ของเจา้หมีตวัน้ีเหลือเกิน เพราะมาแลว้ไม่ผิดหวงัจริง ๆ คุณจะไดถ่้ายรูปในภายในรา้นอย่างเก๋ไก๋ พรอ้ม

ทั้งชิมอาหารคาวหวานท่ีมีหมีนอ้ย Rilakkuma น่ารกั ๆ อยูเ่ต็มไปหมด  

เที่ยง รบัประทานอาหาร เมนูอาหาร รา้นเคเฟ่ Rilakkuma Café   
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จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป ตกึไทเป 101 บริเวณดา้นนอก เป็นตึกท่ีมีความสูงถึง 

509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย 

ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า  900 ตัน ท า  หน้าท่ีกันการ

สัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่

ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่

ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือน

จิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

 

จากน้ันใหท่้านไดส้มัผัส รถไฟความเร็วสูง นัง่รถไฟหวัจรวดจากสถานี ไทเปเมนสเตชัน่ ไปยงัสถานีเถา

หยวน เพ่ือใหท่้านได้สัมผัส รถไฟความเร็วสูง แห่งท่ีสองของ

เอเซียไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเมื่อเดือนธนัวาคม 2006 ท่ีผ่านมาน้ี

เองซ่ึงมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัย

สะดวกสบายท่ีสุด (เหมือนกบัชินคนัเซ็นท่ีประเทศญ่ีปุ่น) เชิญได้

สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มท่ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

GLORIA OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ล่าสุดของไตห้วัน อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม

มากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI,TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายไดต้ามอธัยาศยั 

 

เย็น อิสระประทานอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อท าการเช็คอินสมัภาระ ก่อน

เดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

   22.35 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 
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   01.20 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ  

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

(JUN-OCT 2018) 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

(อายุ 12 ปีข้ึนไป) 

 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุ 6 ขวบ 

ท่านละ) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

ที่นัง่ 

9 – 12 JUN 2018 19,888.- 18,888.- 3,900.- 25+1 

23 – 26 JUN 2018 20,888.- 19,888.- 3,900.- 25+1 

7 – 10 JUL 2018      20,888 19,888.- 3,900.- 25+1 

22 – 25 SEP 2018 20,888.- 19,888.- 3,900.- 25+1 

6 – 9 OCT 2018 21,800.- 20,888.- 3,900.- 25+1 

13 – 16 OCT 2018 22,888.- 21,888.- 3,900.- 25+1 

20 – 23 OCT 2018  22,888.- 21,888.- 3,900.- 25+1 

 

หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20 ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
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อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ราคาน้ียงัไม่รวมทิปไกดท์อ้งถิ่ นและคนขบั ท่านละ 800 NT / ท่าน  

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบั

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน  ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้า

เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 



  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  SDT04 MY HEART GO 4D3N OCT18-CI-W38 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ  า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 16 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
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 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่

ทุกครั้ง 



  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  SDT04 MY HEART GO 4D3N OCT18-CI-W38 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


