
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38 

SDT03 TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38 

 
 
 
 
วนัแรก            กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน  

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคา้เตอร ์5 

สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและ

น าท่านโหลดสมัภาระ 

19.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน .โดยสายการบิน  TiGER AIR เที่ยวบินที่  IT506 

  (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน) 

00.25+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้

ประเทศไตห้วัน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจาก

ชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ ราว 

78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสูโ่รงแรมที่พกั  

พกัที ่ โรงแรม TAO GARDEN HOTEL 4 ดาว หรอืเทียบเท่า    

วนัที่สอง    วดัจงไถชานซ่ือ - ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ - เมืองเจยี

อ้ี  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLCPmPP1kMYCFYNNvAod2JkAmw&url=http://th.wego.com/airlines/tigerair-tr&ei=dlx-VbD8OYOb8QXYs4LYCQ&bvm=bv.95515949,d.dGc&psig=AFQjCNG2CCJ3gInNXWXfp1_K3kncThZFcA&ust=1434430941497685
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จากนั้น น าท่าน วัดจงไถฉานซ่ือ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วดัจงไถ่ซานซ่ือมีชื่อเสียง

ในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจาก

ปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน นอกจากเร่ืองการฝึกสมาธิแลว้ วัด

แห่งน้ียังไดร้ับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น

อนัดับสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต 

อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีทันสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สัญลักษณ์ของวดัน้ีเป็นรูปมือถือดอกบัวซ่ึงวดัแห่งน้ี

ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัของโลกรองจากนครวาติกลั

และวดัมหายานท่ีธิเบตจากน้ันน าท่านสู่เมืองไถหนาน

น าท่านข้ึนฝัง่เดินทางไปกราบไหวส้ิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ณ  

วดัเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโต

หินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าถึงตัวละ 1 

ลา้นเหรียญไตห้วนัไดเ้วลาอนัสมควร   

เที่ยง  บรกิารอาหารม้ือเท่ียง ณ  ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  

 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงไดร้ับการกล่าวขานว่างดงามราวกับ

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยูใน

เขตของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนล

ซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียว

ไตห้วันไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวันท่ี 24 

มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมือง

จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 

21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้า

สู่ยอดเขาท่ีจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท

ภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ

อาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนัจนัทรา” ใหท่้านด่ืมด า่

กับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของ

ไตห้วนัน าท่านขึ้ นสู่วดัเสวียนจาง นมสัการอฐิัของ พระถงัซามจัง๋ท่ี ไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมา

ท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร สเตค็ พรอ้ม สลดับาร ์ 
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หลงัอาหารน าท่านสู่ ท่ีพกั  

พกัที่   โรงแรม ALI RESORT CHIAYI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม      เมืองเจยีอ้ี – นัง่รถไฟข้ึนอุทยานแห่งชาตอิารซีนั – เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอุทยาน- 

ชมป่าสนพนัปี - เมืองไทจง-ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยานอารซีัน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่านนัง่

รถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วัน ตั้งแต่สมัยท่ี

ญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ได้

จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2 ,00ปี ทิวสนตั้งเรียง

ตระหง่าน พร้ิวตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว ้

ในความทรงจ าอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน 

ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วัน ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชม 



 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38 

 

ทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้ าจากสองจุดมารวมกันอยู่ท่ี

ทะเลสาบแห่งน้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความ

สวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง

ลง จากยอดเขาอุทยานแหง่ชาติอาหล่ีซาน   

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน หลงัอาหารเดินทางกลบั

เมืองไทจง 

 

 

 

 

 

ค า่ น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาด

กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไถจง ท่านสามารถเลือกหาซ้ือสินคา้คุณภาพดีไดท่ี้ตลาดน้ี อาทิ 

รองเทา้ เส้ือผา้ของแบรนดด์งัๆ ไดใ้นราคาถูกตั้งอยูด่า้นหลงัของมหา

ลยัช่ือดงัของ เมืองไถจง ขอบอกวา่สาวๆไตห้วนั น้ีสวย และ น่ารกัมากๆ 

นอกจากจะเพลินตา เพลินใจแลว้ ท่านยงัสามารถหาอาหารแสนอร่อย

ขึ้ นชื่อของท่ีน้ีไดอ้ย่างมากมาย และอาหารอีกอย่างท่ีพลาดไม่ได ้ใน

ตลาดน้ี คือ ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หมน็ทอด ทอดด้วยน ้ำมนัรอ้นๆแลว้รำดดว้ยซอสพรกิออกหวำน ถอืว่ำ

อร่อยเลยทีเดียว หากมีโอกาศมาท่ี ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต แลว้หา้มพลาด ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง 

ไตห้วนัส าหรบัท่าน ถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่า

เมืองไทยแน่นอนๆ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมืองไถจง อาหารพิเศษ ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน  

พกัท่ี  โรงแรม MOVING STAR หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 



 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38 

 

วนัที่สี ่     เมืองไทจง – ไทเป –ชิมขนมพายสปัปะรด – ศูนยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM - อนุสรณ์

สถานเจยีงไคเช็ค -ตกึไทเป 101(ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) – ซีเหมินตงิ  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง โดยรถโคช้  จากเมืองไทจงกลบัสู่เมืองไทเป  ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

โดยรถโคช้ สู่ เมืองไทเป  น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึง

พายสบัปะรดเป็นขนมชื่อดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไป

ทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขสม

อีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก จากน้ันน าท่าน

ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬกิา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลก

ใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารอาหารพิเศษเสีย่วหลงเปา 

               

บ่าย  จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึง

คุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและ

ศรัทธาของคนไตห้วัน ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้ง

เสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะ

สมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน  
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                   ส าหรบัรูปแบบการก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า 

ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธง

ชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณ์แห่ง

อิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ 

ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 

เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะ

เท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมี

ลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระ

ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %    **ไม่รวมบตัรข้ึนตึก

ไทเป 101 **จากน้ันใหท่้านสู่รา้น สินคา้พ้ืนเมืองและศูนยเ์คร่ืองประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ี

ระลึก สินคา้เกษตรพ้ืนบา้น จากทุกภูมิภาคิ ของไตห้วัน กว่า 20 ,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์

ประการังไตห้วนัเกรดพรีเม่ียม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น ้าหอม แผ่นมาร์คหน้า 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สรอ้ยคอเวชส าอางค์ สินคา้แบรนเนม น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ราคาถูก 

เส้ือผา้ แวน่ตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนู พระกระโดดก าแพง

 
 

จากน้ันเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง 

เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มี
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รา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้

แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

 

    พกัที่ โรงแรม ATAMI BEITOU HOTEL หรอืเทียบเท่า  ** พิเศษพกัน ้าแรส่ว่นตวัในหอ้งพกั ** 

วนัที่สี ่              อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน –สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เหยห่ลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ี

มีชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล

ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ 

หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะ

ไตห้วนั และ ทัว่โลก  จากน้ัน น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ี

มีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แหง่ราชวงศช์อง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทอง

ท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพ

ยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยยีนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงั

มีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ้ิ่วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจา่ยซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน

ไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้
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นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้น

จิ่วเฟ่ิน  ใหท้กุท่านไดถ้า่ยรูป ตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ ) 

 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.55 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TiGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่งบิน) 

18.20 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 
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ช่วงการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

ห้องพกัเด่ียว 

01-05 FEB 60 19,900 5,500 

08-12 FEB 60 19,900 5,500 

15-19 FEB 60 19,900 5,500 

22-26 FEB 60 19,900 5,500 

01-05 MAR 60 19,900 5,500 

08-12 MAR 60 19,900 5,500 

15-19 MAR 60 19,900 5,500 

12 – 16 APR 2017 

(สงกรานต)์ 

27,900 6,000 

13 - 17 APR 2017 

(สงกรานต)์ 

27,900 6,000 
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หมายเหตุ     บริษทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดินทางในกรณีที ่มผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน ไม่มหีวัหนา้ทวัร ์ขอสงวนการเปลีย่นแปลงราคาโดยไม่แจง้ให ้

 

ทราบลว่งหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไม่ เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบริการดงักลา่วรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น า้หนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

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

อตัราค่าบรกิารดงักลา่วไม่รวม 

 ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ค่าหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษทีกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 1000 NTD ต่อคน(ลูกคา้)ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ี่ดูแล

คณะจากเมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

6 - 10 JUL 2017   

19 – 23 OCT 2017   
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 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืท ัง้หมด สว่นที่เหลอืช าระกอ่นเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครื่องบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลกิจะไม่มกีารคืนค่ามดัจ าใดๆ ท ัง้สิ้น และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่เดนิทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าต ัว๋หรอืขอคืนค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ บรษิทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ท ัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มกีารยืน่วซี่า หรอืมกีารเสยีค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ แต่มกีารยืน่วซี่าไปแลว้หรอื

มค่ีาใชจ่้ายอืน่ใด บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดินทาง ต ัว๋เครื่องบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลกิตอ้ง

รบัผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชื่อต ัว๋ 2,000 บาท / ต ัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิ และบรษิทั

ฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ่้ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวซี่า เป็นตน้ 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  

3.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป ยดึเงนิในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 
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ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กั  

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ ท ัง้หมดเน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษิทัฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย 

และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหาน้ี

โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต ัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาต ัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิทีจ่ะปรบัราคาต ัว๋เครื่องบนิ

ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
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10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัเิหตทุีเ่กิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใด

ก็ตาม ต ัว๋เครื่องบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะ

ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิกรุณาเชค็เรื่องการยืน่วซี่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


