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… เท่ียวแบบชิคๆ ท่ีหมู่บำ้นสำยรุ้ง ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ … 

ชมฟำร์มดอกไมจ้งเซ่อ แช่น ้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตวั 
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วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เจยีอี ้

 
05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS 

มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  
08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ 

ที ่TG632 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)  

 
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศลุกากร 

พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืง
หนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth 
of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารวา่งดว้ย เมนูแซนวชิ และน า้ผลไม ้   

 

บา่ย หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมืองที่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้

เป็เมอืงทีม่แีหลง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทัีศยนียภาพ

ทีโ่ดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล” ใหท้า่นไดพ้ักผอ่น พรอ้ม

เตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวันรุง่ขึน้ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับ

ภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนัน้พาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มี

รสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่ทุานแหง่ชาติ

อาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 

  หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเทีย่วส าคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานที่มี
ความสวยงาม และมีชือ่เสยีงที่สุดของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานที่มีสวยงาม มีความ
สมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วันใหท้่านเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่า
ศักดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสกับกับตน้สนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไม ้
โบราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ 

  จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานรีถบัส 
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 (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่
บาน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณทา่นละ 250 NTD  

 

 
 

และเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นจะไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่

น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ – รา้นกาแฟ – ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถู่กวาดลวดลาย

ตา่งๆ ดว้ยสสีันสดๆหลากสมีากมาย ไม่วา่จะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนัน้มี

ทัง้เป็นตัวหนังสอื รปูการต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี้

เมือ่มองดูแลว้กับมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี้ถูก

สรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ีภ้ัยของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนัน้ไมไ่ด ้

น่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้ีการ รื้อถอน ซึง่ในระหว่างที่ไดม้ีการรื้อถอนนั้น ไดม้ีนายทหารเก่า ชือ่ว่า 

Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ี้มนัีกศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีง

มาพบเจอไดม้ีการพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้มีชือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพื้นที่

อนุรักษ์ ปัจจบัุนจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

ชนดิมากกวา่ 1,000 สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทีน่ีย่ังเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีว

ทีป่ระสบความส าเร็จในการปลกูดอกทวิลปิในประเทศไตห้วัน  ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้ และ

พันธุไ์มต้า่งๆ สลับหมนุเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทัง้ปี 
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**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย ซึง่

ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู STEAMER FEAST ทีร่วมเมนู

นึง่มากหมายหลากหลาย 

บา่ย น าทา่นลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกี

จุดหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีุดส าคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบ

แห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก และน า

คณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจั๋งที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ปิดไม่สามารถล่องเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือืน่ใด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50 NTD  
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แวะพักเหนือ่ย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าไขต่ม้ใบชาสตูรอามา่ ถอื

เป็นของกนิอกึหนึง่อย่างทีค่วรค่าแกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัว

ของอามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถิันในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่ามา่

จะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ท าใหเ้มือ่กัดไปค า

แรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส 

รวมๆแลว้เขา้กนัและอรอ่ยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตให ้

สามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

พกัที ่  TALMUD HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 พรอ้มทานอาหารกลางวนับน

ช ัน้ 86 – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา 

การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน 

พาทา่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 

และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลอืกซือ้ของ

ฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมาย

ไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่ง

ลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่็นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวาม
สูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, 
BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , 
LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, 
PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  
เป็น ตน้  
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  น าท่านขึน้ลฟิทค์วามเร็วสูง สู่ชัน้ 86 ทีต่ัง้ของรา้นอาหาร DING XIAN 101 ใหท้่านไดอ้ิม่อร่อยกับ

อาหารกลางวันมือ้สดุพเิศษและรับชมววิเมอืงไทเปจากมมุสงูไปพรอ้มๆกนั 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารช ัน้ 86 บน ตกึไทเป 101 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้

เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

โดยภายในจะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ ี

ใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมี

ขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ

วทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี

เจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหาก

ใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 

ของทกุวนั  
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  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีทั่นสมัยของวัยรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของกิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดท
แฟชัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่ ี แบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบ
รนดข์องทนีีย้ังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ป
ป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึ

จะมกีลิน่เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กับเตา้หู ้

เหม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กนัดอียา่งลงตัว  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่  Funsin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ถนน LOVE LANE – สะพานคูร่กั – วดัเทยีนหยวน – รา้นคอสเมตกิ – Mitsui Outlet Park – 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังจากนั้นพาทุกท่านชม สะพานแห่งความรกั หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพาน

ทอดยาวไปเหนือระดับน ้าทะเลตรงปากแมน่ ้า ถอืเป็นจุดทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่สะพานแหง่ความรักนี้

มีลักษณะเป็นสะพานโคง้สขีาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบลิคลา้ยกับเรือใบที่ก าลังกางใบ และมีการ

ประดับไฟทีข่อบสะพานทกุๆยามค า่คนืเพือ่ความสวยงามและสามารถเปลีย่นสสีลับกนัไปไดด้ว้ยซึง่จะยิง่

เพิม่บรรยากาศความโรแมนตกิมากยิง่ขึน้ไปอกี 
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จากนัน้น าทุกท่านไปยัง ถนนโบราณต ัน้สุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตัง้อยู่

ใกลแ้ม่น ้า มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยู่มากมายเหนือ จากนัน้พาทุกท่านไปยัง วดัเทยีน

หยวน ซึง่ถอืเป็นวัดทีม่ชีอืเสยีงโดง่ดังในเรือ่งของจุดชมซากรุะบาน ของประเทศไตห้วัน ซึง่หากใครได ้

ไปเยอืนยังวัดแหง่นี้ทกุทา่นจะไดเ้ห็นของภาพซากรุะทีบ่านสะพรั่งโดยมฉีากหลังเป็นเจดยีห์า้ชัน้ซึง่ถอื

ไดว้า่หาชมไมไ่ดง้า่ยๆ 

ซึง่ประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทุกทา่นจะสามารถชมดอกซากุระบาน

สะพร ัง่สวยงามไดภ้ายในวดัแหง่นี ้แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / 

ยานวดที่ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัด

เต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัช้อปท ัง้หลาย โดยทีทุ่กท่านสามารถซื้อรองเทา้ 

กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่เ ป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, 

CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
 

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635 

 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง)     
23.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 5 วนั 4 คนื THAI AIRWAYS 
ไตห้วนั หนานโถว เจยีอี ้ไทจง [เลทสโ์ก สายรุง้ตวัแม]่ 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

02 – 06 เมษายน 2563 25,999 25,999 8,500 17,999 

09 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

24 – 28 เมษายน 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999 

26 – 30 มถินุายน 2563 22,999 22,999 8,500 14,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน

นามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพ่ัก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ีซ่าตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิาร์

ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร)  

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้
ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ
ความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้    

http://www.followmeholiday.com/
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8. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่
แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไมม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  
3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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