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ไตห้วนั ส  ำรำญ เริงใจ 5D4N  

ไทเป-อทุยำนอำรีซนั-พกัทะเลสำบ-เที่ยวฟำรม์ชิงจิ้ ง  

 THAI AIRWAYS (TG)  

 นัง่รถไฟโบรำณ อทุยำนอำรีซนั ,ชมวิวทำงเดินลอยฟ้ำชิงจิ้ ง SKY WALK+ชมควำมน่ำรกัของฝูงแกะ

ชม ฟำรม์ชิงจิ้ ง , ถ่ำยรูป หมู่บำ้นสีลกูกวำด , , ลอ่งเรือทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ  

สกักำระวดัเหวินอู ่, เท่ียวชมหมู่บำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน , อทุยำนหินลำ้นปีเหยหลิ่ว  

****พกัโรงแรมใกลท้ะเลสำบสุริยนั 1 คืน /โรงแรมน ้ำแร ่1 คืน /ยำ่นตลำดฝงเจีย่ 1 คืน **** 

อำหำรพิเศษ..สเต็ค+สลดับำร ์/เส่ียวหลงเปำ /พระกระโดดก ำแพง/กุง้มังกรน่ึงซีอ๊ิว +เป๋ำฮ้ือ 
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วนัแรก        กรุงเทพ - สนำมบินสุวรรณภมิู – สนำมบินเถำหยวน – เมืองเจยีอ้ี – ตลำดกลำงคืนเจยีอ้ี wenhua 

road night market 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประต ู4.เคาท์

เตอร์ H-J สายการบินไทยแอรเ์วย ์ (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก

ท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบรกิำรอำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 

08.25 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG632  

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาอนั

สมควร น าคณะรบัสมัภาระ พรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรบัคณะ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้  

 บ่ำย บรกิำรอำหำรว่ำง BURGERKING + ชำนมขึ้ นชื่อ 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจยีอ้ี  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มี

ลกัษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานอารีซนัอีกดว้ย 

 เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ ปลำ + สลดับำรไ์ม่อั้น และเครือ่งดื่ม นำนำชนิด  

 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็นตลาดกลางคืน

ท่ีน่ีไม่ใหญ่มาก แต่ มีขายอาหาร เส้ือผา้ รองเทา้ ของจุกจิก อาหารมีประปราย ไดล้องลูกชิ้ นปลาหมึก 

หอยอบชีส และไก่ป้ิง อร่อยทั้งสามอย่าง ท่ีติดใจมากก็ไก่ค่ะ เคา้เอาเน้ือไก่มาห่อดว้ยหนังแลว้เอาไปป้ิงให้

สุก หนังกรอบนิดๆ ใหท่้านไดท้ดลองอาหารพื้ นเมือง  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจยีอ้ี หรอื ระดบั 4 ดำวเทยีบเทำ่ 
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วนัสอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยำนอำรซีนั –นัง่รถไฟโบรำณ – ป่ำสนพนัปี – เมืองไทจง- ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท์

มำรเ์ก็ต  

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพื่อขึ้ นอุทยาน อุทยำนอำรีซัน เจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มีลักษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้น

ติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสาม

อุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic 

Area, Southwest Coast National Scenic Area, แล ะ  Siraya National 

Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้ นท่ีดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพท่ีโดดเด่นและ

สวยงามแตกต่างกนัไป 

 เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร เมนูอำหำรจนีพื้ นเมืองบนอุทยำน  

น าคณะท่าน นัง่รถไฟโบรำณ ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยั

ท่ีญ่ีปุ่ นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจ

ในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ทั้งป่าไม ้เทือกเขา 

ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอื่นเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึง

ในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิว

ตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บ

ภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารี

ซนั อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอี้  ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร 

เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี 

ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้
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สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหล่ี

ซาน   

     บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ ตัวเมืองเจียอี้  และใชเ้สน้ทางเดิม เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั3 ของไตห้วนัทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียว

และคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยู่

ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจี่ย จึงมีสินคา้เกี่ยวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมาก

ดว้ย สินคา้ขึ้ นชื่อไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้  

  ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่  เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง (โรงแรมอยูต่รงตลำดฝงเจีย่)  

  พกัที ่ โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรอืเทยีบเทำ่ 

  

 

 

  

  

  

วนัสำม เมืองไทจง – หมู่บำ้นสำยรุง้ - หนำนโถว –ฟำรม์แกะชิงจิ้ ง- วดัเหวินอู่- ล่องเรอืทะเลสำบสุรยินั

จนัทรำ – นอนบรเิวณทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ  

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่  หมู่บำ้นสำยรุง้ หรอื เรนโบว ์วิลเลจ (Rainbow 

Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจง เดิมคือ 

มณฑลไถจง เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) หมู่บา้น

สายรุง้ ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยัชัว่คราวส าหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการ 

เป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน 
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จากน้ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทำงเดินลอยฟ้ำชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร

จากระดบัน ้าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ฟำรม์เลี้ ยงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภเูขาสูง สภาพภมูิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มท่ีเล้ียงแกะ

และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลช้ิด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และ

ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร อำหำรจนีพื้ นเมือง 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  
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จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจื้ อ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพ

กวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ 

ไตห้วนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็  ณ ภตัตำคำร เมนู ปลำประธำนำธิบดี  

พกัที ่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ี่ หนำนโถว–ไทเป – รำ้นขนมพำยสปัปะรด – เหยห่ลิ่ว – หมู่บำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน - ชอ้ปป้ิงซีเหมิ

นตงิ   

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัไทเป ประมาณ  เดินทางต่อไปยงั 

เมืองไทเป  ใหทุ้กท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพำยสับปะรด ซ่ึงพาย

สบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ี

รู ้จักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น 

ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่าน

ไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนเหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขด

หินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้า

ทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขด
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หินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมี

ชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

   เทีย่ง   รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร เมนู กุง้น่ึงซีอ๊ิว + เป๋ำฮ้ือ   

 จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่ำจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุด

ทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากใน

การถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคน

เดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลับมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีก

มากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตาม

อธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร พเิศษ..เมนู พระกระโดดก ำแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีห่ำ้  ไทเป – ศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM-อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค -ตกึไทเป 101 (ดำ้นนอกไม่

รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนำมบินเถำหยวน  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากน้ันน า ศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกายสด

ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอื่นใหท่้านไดเ้ลือกชม น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค อดีตผูน้ า

ของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรัทธา

ของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้น

บนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรับรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลังคาปู

ดว้ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลักษณ์

แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

 

 เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร เมนู เสี่ยวหลงเปำ  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ดำ้นนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึก

ท่ีมีความสงูถึง 509 เมตร สญัลกัษณข์อง เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด

ในไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า  

หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยังเป็น

แหล่งช้อป ป้ิงแ ห่ง ใหม่ ท่ี เ ป็น ท่ี นิยมของชาวไทเปและชาว ต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมี
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ชื่อเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ จากน้ันน า

ท่านชอ้ปป้ิงท่ี  Gloria Outlet (กลอเรียเอำทเ์ล็ตส์) หา้งเอาท์เล็ตแห่งน้ีมีทั้งหมด 4 เฟสซ่ึงขณะน้ีเปิด

เฉพาะเฟสแรกประกอบดว้ยรา้นขายสินคา้แบรนด์ดงัรวม 

102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามทอ้งตลาด ใน

จ านวนน้ีมีสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเพิ่งเปิดชอ้ปสาขาในไตห้วัน

เป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่ารา้นคา้จะเปิดครบทั้ง 4 

เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากน้ี ยงัมีรา้น “นิ

ชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซ่ึงเป็นรา้นราเม็งท่ีโด่งดงัตอ้ง

จนตอ้งต่อแถวรอยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ทั้ง 7 สาขาในญ่ีปุ่ นตอ้งต่อแถวรอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรกใน

ไตห้วนัท่ีหา้งแห่งน้ีอีกดว้ย  

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน  

    20.05 น. เหินฟ้ำเดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 635 

    22.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภำพพรอ้มควำมประทับใจ.ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช ้

บรกิำร    

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอำยุต  ำ่

กว่ำ12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอำยุ

ต  ำ่กว่ำ12

ปี) 

พกัเด่ียวจำ่ย

เพิ่ม 

จ ำนวน

ท่ีนั่ง  

25 – 29 กรกฎำคม 2562 25,900.- 25,900.- 24,900.- 5,900.- 25 

21 – 25 สิงหำคม 2562 24,900.- 24,900.- 23,900.- 5,900.- 25 

11 – 15 กนัยำยน 2562 24,900.- 24,900.- 23,900.- 5,900.- 20 
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12 – 16 ตลุำคม 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,900.- 20 

19 – 23 ตลุำคม 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,900.- 20 

23 – 27 ตลุำคม 2562 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,900.- 20 

 **** รำคำเด็กทำรก INFANT คิดเฉพำะค่ำตัว๋ 5,000 บำท ***** 

หมำยเหตุ     บรษิัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20  ท่ำน ขอสงวนกำร

เปล่ียนแปลงรำคำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ / กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงม้ือไม่ เท่ียวตำม

รำยกำรไม่สำมำรถขอหักคำ่บรกิำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย 

อัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวไม่รวม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 NTD ตอ่คนลูกคำ้ 1 ท่ำน ส ำหรบั 5 วันเดินทำง ใน

ส่วนของหัวหนำ้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแตท่่ำนจะเห็นสมควร 

 เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร 

1. ในกำรจองครั้งแรก มดัจ  ำทำ่นละ 10,000 บำท หรอืทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนเดนิทำง 20 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสำร ์อำทติย ์และวนัหยุดรำชกำร )   
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**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน (เฉพำะตัว๋ CHARTER เทีย่วบินเหมำล ำ)  

ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ า

ใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

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

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 กำรยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัขึ้ นไป ยดึเงินในส่วนมดัจ  ำ 

2.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง นอ้ยกว่ำ 20 วนั เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำทวัร ์

2.3 ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 7 วนั เก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

หมำยเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
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 4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทำงตำ่งชำต ิกรุณำเช็คเรือ่งกำรยืน่วีซ่ำเขำ้  ประเทศไตห้วนั กบัเจำ้หนำ้ที่

ทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


