
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14193 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

29-2 มกราคม 2563 38,900 38,900 37,900 8,500 25,500 

** ราคา เด็ก INFRANT = 7,500 บาท ** 

 

TAIWAN COUNTDOWN 5 วนั 4 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 



ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางไม่วกวน ท าใหไ้ม่เสียเวลาในการเดินทาง 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติ THAI AIRWAY น ้าหนัก 30 กิโล สะสมไมล ์50 % 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เช่น อุทยานอาหลีซาน 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานเยห๋ล่ิว หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน 

 รถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาดใหญ่ 44 ท่ีนัง่  

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั  

 พิเศษ !! เมนูเสี่ยว หลง เปา และชาบูไตห้วนัตน้ต ารบั  

 *** เคาทด์าวนด์พูลทุีบ่ริเสณตึกไทเป 101 สวยที่สุดติดอนักบั 1 ใน 10 ของโลก *** 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ-ไตห้วนั-เมืองเจียอี้     LOOK ROYAL RESORT หรือ

เทียบเท่า 

2 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – นัง่รถไฟโบราณ – ชิมชา – ไถจง – เฟิงเจี๋ย

ไนทม์ารเ์ก็ต 

   INHOUSE HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

3 หนันโถว- ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดักวนอ-ูเคาท์

ดาวน์ดูพลุวนัปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101 

   LAMAISON HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

4 อุทยานเยห๋ลิว-หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน-รา้นเจอมาเน่ียม-DUTY FREE-วดั

หลงซาน-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 

   LAMAISON HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

5 รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจียง ไค เช็ก – กรุงเทพ     

 

วนัท่ี 29 ธ.ค 62        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)-ไตห้วนั-เมืองเจยีอ้ี                                       (-/-/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมชิั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์D ประตูท่ี 2 สายการ

บิน THAI AIRWAYS เจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์อ่น 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, 

รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีท่ีเกิดเหตุการณ ์อาทิ การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้ นเคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การ

จลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอืน่ ๆ ไม่สามารถ

เดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหน้าทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืน

เงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมี

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึ้ นนอกจากในรายการทวัร ์หวัหน้าทวัรจ์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทาง

บริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

12.45 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) พาท่านผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 หลงัจากน้ันพาท่านเดินทางสู่เมอื เจียอี้  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (ชาบู ชาบู) 

โรงแรม LOOK ROYAL RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 30 ธ.ค 62        อทุยานแห่งชาติอาหลีซาน – นัง่รถไฟโบราณ – ชิมชา – ไถจง – เฟิงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต            

                                                                                                                                          (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเจียอี้  อาหล่ีซานมีพื้ นท่ีประมาณสามเฮค

เตอร ์มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทศันียภาพท่ีงดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศท่ีเยน็

สบาย เพราะอยูบ่นภูเขาสูงอากาศจะเยน็กวา่ดา้นล่าง ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปดว้ย

ดอกซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้ีกนานาชนิด และป่าเขยีวขจีอนัอุดมสมบูรณ ์

น าท่านชม ป่าสนพนัปี บริเวณแนวทิวสนแห่งน้ีจะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพนัธุ์ ทั้งตน้ไมท่ี้สูงใหญ่

และมีลกัษณะท่ีแปลกประหลาด มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี 

สามารถจินตนาการเป็นรปูต่างๆ และยงัมีตน้ไมท่ี้มีอายุยนืนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกนั  

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านชม บึงสองพี่น้อง ซ่ึงเป็นบึงอยูภ่ายในอุทยาน มีความสวยงามอยา่งมาก เป็นบึงท่ีน าสายน ้าจาก

ภูเขามารวมกนั นัง่รถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองขา้งท่ีมีความสมบรูณอ์ยูม่าก  

หลงัจากน้ันพาท่านชิมชาท่ีมีกล่ินหอมและรสชาติอร่อย ปลูกบนภูเขาสูง ซ่ึงมีอากาศเยน็ตลอดปี  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่เมืองไถจง เมืองใหญ่ติดอนัดบั 3 ของไตห้วนั พรอ้มน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงกลางคืน 

ตลาดเฟิงเจี่ยไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจง ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการชอ้ปป้ิง 

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ทั้งรองเทา้ ONITSUKA TIGER / ADDIDAS / NIKE นอกจากน้ันยงัสามารถเลือก

ชิมของขึ้ นช่ือ เช่น เตา้หูเ้หม็นอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

โรงแรม INHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 31 ธ.ค 62       หนนัโถว- ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดักวนอู 

                            เคาทด์าวนด์พูลวุนัปีใหมบ่ริเวณตึกไทเป 101                                                 (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปหนันโถวมณฑลท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั นอกจากน้ันยงัเป็นมณฑลเดียวท่ีไม่

มีทางออกสู่ทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขามีช่ือเสียงในเร่ืองของชาอหูลงท่ีมีคุณภาพสูงโดยไดร้บัการการนัตี

รางวลัชายอดเยีย่มของไตห้วนัติดต่อกนัหลายปี หลงัจากน้ันพาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทราท่ี

ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั" และเป็นท่ีๆคนไตห้วนันิยมมาฮนันีมนูกนัอีก

ดว้ย ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็นทะเลสาบ

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 760 เมตร มีเน้ือท่ี 900 เฮคตาร ์มีเกาะท่ีมช่ืีอ

ว่า กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมรีูปทรงคลา้ยพระ

อาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมรีูปทรงคลา้ยพระจนัทรเ์ส้ียว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

เน่ืองจากเป็นทะเลสาบท่ีอยูบ่นเทือกเขาท่ีมีน ้าใสสะอาด ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีผูค้นนิยมมาท่องเท่ียว

พกัผ่อน มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว มีรีสอรท์และโรงแรมตั้งอยูริ่ม

ทะเลสาบหลายแห่ง หน่ึงในน้ันเคยเป็นบา้นพกัตากอากาศของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่ง

ผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบนัไดส้รา้งเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีแหล่งชอ้ปป้ิง

รวมตวัอยูบ่ริเวณท่าเรืออีกดว้ย   



 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดักวนอ ูหรือวดัเหวินหวู่ เพื่อใหทุ้กท่านไดม้ีโอกาสสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู

และเทพเจา้ขงจื้ อ ซ่ึง “เทพเจา้กวนอ"ู เป็นเทพเจา้ท่ีมีอปุนิสยัรกัษาค าพดูดว้ยชีวิต รกัคุณธรรม ซ่ือสตัย ์

ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้ แห่งความซ่ือสตัยเ์ช่ือกนัว่าบารมีของท่านสามารถขจดัภูตผี

ปีศาจคลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุน ใหก้ิจการ เจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ันยงัมี “เทพเจา้ขงจื้ อ” 

เทพเจา้แห่งการศึกษา เน่ืองจากท่านขงจื้ อไดท้ าลายธรรมเนียม การเรียนการสอนท่ีจ ากดัอยูแ่ต่ในราช

ส านักท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัการศึกษานอกจากน้ันวดัน้ียงัมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่น้าวดั 

ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัทีเดียว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

โรงแรม LAMAISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

พาทุกท่านเดินทางรอนับถอยหลงัวนัปีใหม่ โดยรถบสั (ในกรณีท่ีรถติดหรือมีการปิดถนน ทางบริษัทจะ

พาลูกคา้ไปทางรถไฟฟ้าใตดิ้น) รอชมพลุจากตึกไทเป101 แลนดม์ารค์อีกท่ีหน่ึงท่ีติดอนัดบัวา่เหมาะสม

ส าหรบัการถ่ายรปูและการมาเคาทด์าวน์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากจะมีพลุและไฟถูกยงิ

ออกมาจากตึกไทเป 101 จ านวนมาก สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจแก่นักท่องเท่ียวทุกๆปี 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 1 ม.ค 63           อทุยานเยห๋ลิว-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟิน-รา้นเจอมาเน่ียม-DUTY FREE-วดัหลงซาน 

                               ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง                                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเยห่ล่ิวตั้งอยูใ่นภาคเหนือของเกาะไตห้วนั ต าบลว่านหล่ี พื้ นท่ีของ

อุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะเป็นแหลม(ส่วนของผืนดินท่ียืน่เขา้ไปในทะเล) ท าใหอ้ากาศดีและไดร้บักล่ิน

อายของทะเล โดยจุดเด่นของอุทยานน่ีคือมีหินรูปทรงประหลาด ไม่ว่าจะเป็นหินชา้ง หินคิงคอง หินเห็ด 

หินเทียน หินเตา้หู ้แต่ท่ีเป็นไฮไลทท่ี์สุดของอุทยานน่ีคือ “หินเศียรราชินี” โดยหินรูปทรงประหลาด

เหล่าน่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติ เมื่อเจอกบัน ้าทะเล แรงลม น ้าฝน และ การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเป็น

เวลานับลา้นปี ท าใหห้ินเหล่าน้ีก็จะถูกกดัเซาะ เกิดเป็นรูปทรงอยา่งทุกวนัน้ี หลงัจากน้ันพาทุกท่านเท่ียว 

หมู่บา้นโบราณจิว่เฟิน หรือหมูบ่า้นโคมแดง เป็นถนนท่องเท่ียวอยูท่ี่ยา่นเมืองเก่าโดยสองขา้งทางจะเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ่ินในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  รา้นขายของท่ีระลึก รา้น

ขาย ขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟ่ินเช่น บวัลอยเผือก ลูกช้ินปลาสตูร

โบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนท่ีเป็นทางลาดชนัและ

ขัน้บนัไดดว้ย ซ่ึงในโซนน้ีเองท่ีจะเห็นโรงน ้าชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปเหมือนกบัใน

รูปภาพท่ีสวยงามจนเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร ์Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibliเร่ือง 

Spirited Away 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านเลือกซ้ือสรอ้ย เจอมาเน่ียม ก าไลขอ้มือเพื่อสุขภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยพลงัแม่เหล็ก ซ่ึงเป็นแร่

ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหติ พรอ้มกระตุน้การเผาผลาญอาหาร 

เสริมสรา้งพละก าลงั นอกจากน่ีก าไลเจอมาเน่ียมยงัเป็นส่ิงคา้ส่งออกไปญ่ีปุ่นอนัดบัตน้ๆอีกดว้ย 

หลงัจากน้ันพาท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE หลงัจากน้ันพาท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน 

หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายุเกือบ 

300 รอ้ยปีแต่เดิมสรา้งขึ้ นเพื่อสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั นอกจากน้ันจะมีเทพเจา้องคอ์ื่นๆตาม

ความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจา้

แม่ทบัทิม ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอ ูเร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหน้าท่ีการงาน และเทพเยว่์



เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั ขอพรเสร็จแลว้พาทุก

ท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง สถานท่ียอดนิยมของบรรดาวยัรุ่นไตห้วนั รวมถึงนักท่องเท่ียวผูม้าเยอืน 

เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยสินคา้สไตลว์ยัรุ่นมากมาย ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง

หลากหลายยีห่อ้ อาทิ Uniqlo, NET, New Balance, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood รวมถึงยงัมี

รา้นอาหารในดา้นความแปลกใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว เช่น รา้น Modern Toilet อีกดว้ย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (เส่ียว หลง เปา) 

วนัท่ี 2 ม.ค 63          รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีง ไค เช็ก – กรุงเทพ                                 (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ใหทุ้กท่านเลือกซ้ือของฝากซ่ึงเป็นขนมขึ้ นช่ือของ

ไตห้วนั ท่ี รา้นพายสบัปะรด ซ่ึงมีรสชาติหวาน

กลมกล่อม เป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก นอกจากน้ันยงัมีป๊

อปคอรน์ชีส ถัว่ต่างๆอีกมากมายใหท่้านได้

เลือกสรร น าท่านเขา้ชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

สญัลกัษณแ์ห่งไตห้วนั ถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินอ่อนสี

ขาว ส่วนบนของอาคารประดบัไปดว้ยกระเบ้ือง

กระจกสีน ้าเงินเขม้ ก่อสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 

ปี บนเน้ือท่ีกวา่ 250,000 ตร.ม. ใหท่้านไดช้มชีวประวติัของท่านเจียงไคเช็ค และรูปภาพประวติัศาสตร์

ในยุคก่อตั้งไตห้วนัท่ีหาดูไดย้าก 

พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั 

13.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG633 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

03.30 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง หมายเหตุ ไฟลท์บนิขาไป ไฟลท์บนิขากลบั ราคา พกัเดีย่ว 

29-2 มกราคม 2562 เทศกาลปีใหม ่
TG632 BKK-TPE  

08.15-12.45 

TG633 TPE-BKK 

13.55-16.50 
38,900 8,500 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระคา่บริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั  หากเป็น

ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ

ท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอ์ีกครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 



 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่คอยบรกิารเรา

โดยประมาณ 1,000 NTD หรือประมาณ 1,150 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น 



 

 

 

หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อกีครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน 

ระหว่างการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 

เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*.กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมั 


