
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

13-17 เมษายน 2563 31,900 31,900 30,900 7,500 18,900 

** ราคา เด็ก INFANT = 9,000 บาท ** 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางไมว่กวน ทาํใหไ้มเ่สียเวลาในการเดินทาง 

 บินโดยสายการบินประจาํชาติ THAI AIRWAY น้ําหนัก 30 กิโลกรมั และสามารถสะสมไมลไ์ด5้0% 

ไตห้วนั เนน้ๆ 5 วนั 4 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

เดินทาง 13-17 เมษายน 2563 



 
 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เชน่ อุทยานอาหลีซาน 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานเย๋หล่ิว หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟิน 

 รถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาดใหญ่ 

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 3 ดาว สะอาดและปลอดภยั  

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินเถาหยวน (ไตห้วนั)-หนันโถว-ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา–วดักวนอู-เมืองเจียอ้ี 

   DEREVE EXPRESS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน –นัง่รถไฟโบราณ –ชิมชา–ไถจง–เฟิงเจ๋ียไนท์

มารเ์ก็ต 

   REN MEI FASHION HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 หมูบ่า้นสายรุง้-ไทเป-อนุสรณส์ถานเจียง ไค เช็ก-ตึกไทเป101-วดัหลง

ซาน-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 

   ONETEL หรือเทียบเท่า 

4 รา้นพายสบัปะรด-อุทยานเย๋หลิว-หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟิน-ตลาดกลางคืน

ซ่ือหลิน 

   ONETEL หรือเทียบเท่า 

5 กลอเรีย เอาทเ์ลต–สนามบิน-สนามบินสุวรรณภูมิ     

 

13 เม.ย. 63      สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินเถาหยวน (ไตห้วนั )-หนนัโถว- ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา –วดักวนอู -

เมืองเจียอี้               (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอรD์ ประตูท่ี2 สายการบิน  

THAI AIRWAYS เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทุกท่าน 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน  15 วนั โดยซ้ือตัว๋เครื่องบิน , เชา่รถโคช้ , จองท่ีพกั , 

รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน , 

การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน  (ข้ึนเครื่องไมท่นั ), การนัดหยุดงาน , การจลาจล , ภยัพิบติั , 

การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย

ตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ ท่ีชาํระ

แลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน  ๆ เกิดข้ึนนอกจากใน

รายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

07.10 น. ออกเดินทางสู ่ ไตห้วนั  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG634 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

11.50 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน  สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย  1 

ชัว่โมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 



 
 

 หลงัจากน้ันพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนนัโถว ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทะเลสาบสุริยนั จนัทรา หนั นโถวมณฑลท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั  นอกจากน้ันยงัเป็นมณฑลเดียวท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล  ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขามี

ช่ือเสียงในเรื่องของชาอูหลงท่ีมีคุณภาพสูงโดยไดร้บัรางวลัชายอดเยี่ยมของไตห้วนัติดต่อกนัหลายปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง (เบนโตะเซ็ท) 

นําทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น  "สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั " 

และเป็นท่ีๆ  คนไตห้วนันิยมมาฮนันีมูนกนัอีกดว้ย  ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะ

ไตห้วนั เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัอยูเ่หนือระดบัน้ําทะเล 760 เมตร มีเน้ือท่ี 900 เฮค

ตาร์ มีเกาะท่ีมีช่ือวา่  กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ  ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมี

รูปทรงคลา้ยพระอาทิตย์  สว่นดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทรเ์ส้ี ยว จึงถูกขนานนามวา่  ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา เน่ืองจากเป็นทะเลสาบท่ีอยูบ่นเทือกเขาท่ีมีน้ําใสสะอาด  ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีผูค้นนิยมมา

ท่องเท่ียวพกัผ่อน มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว  มีรีสอรท์และโรงแรมตั้งอยู่

ริมทะเลสาบหลายแห่ง หน่ึงในน้ันเคยเป็นบา้นพกัตากอากาศของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก  และมาดามซ่ง

ผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบนัไดส้รา้งเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนักท่องเท่ียว  นอกจากน้ียงัมีแหล่งชอ้ปป้ิงรวมตวั

อยูบ่ริเวณท่าเรืออีกดว้ย   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  วดักวนอู  หรือวดัเหวินหวู่  เพ่ือใหทุ้กท่านไดมี้โอกาสสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู

และเทพเจา้ขงจ้ือ  ซ่ึง “เทพเจา้กวนอู " เป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสยัรกัษาคาํพูดดว้ยชีวิต  รกัคุณธรรม  ซ่ือสตัย์ 

ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้  แห่งความซ่ือสตัยเ์ชื่อกนัวา่บารมีของท่านสามารถขจดัภูตผี

ปีศาจคลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุน  ใหกิ้จการ  เจริญรุง่เรือง นอกจากน้ันยงัมี  “เทพเจา้ขงจ้ือ” 

เทพเจา้แห่งการศึกษา  เน่ืองจากท่านขงจ้ือไดท้าํลายธรรมเนียม  การเรียนการสอนท่ีจาํกดัอยูแ่ต่ในราช

สาํนักทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัการศึกษานอกจากน้ันวดัน้ียงัมีสิงโต  หินหินอ่อน  2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั  ซ่ึง

มีมูลค่าสูงถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  โรงแรม DEREVE EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

14 เม.ย. 63    อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน–นัง่รถไฟโบราณ–ชิมชา–ไถจง–เฟิงเจี๋ยไนทม์ารเ์ก็ต      (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเจียอี้  อาหล่ีซานมีพ้ืนท่ีประมาณสามเฮค

เตอร์ มีความสูงประมาณ  2,216เมตร  มีทศันียภาพท่ีงดงาม  ทั้งบรรยากาศโดยรอบ  และอากาศท่ีเย็น



 
 

สบาย เพราะอยูบ่นภูเขาสูงอากาศจะเย็นกวา่ดา้นล่าง ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ  ภายในอุทยานจะเต็มไปดว้ยดอก

ซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และป่าเขียวขจีอนัอุดมสมบูรณ ์ 

นําท่านชม ป่าสนพนัปี  บริเวณแนวทิวสนแห่งน้ีจะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพนัธุ์  ทั้งตน้ไมท่ี้สูงใหญ่

และมีลกัษณะท่ีแปลกประหลาด  มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป  ซ่ึงในแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  

สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยงัมีตน้ไมท่ี้มีอายุยืนนานอีกมากมาย  และในบริเวณไมไ่กลกนั   นํา

ท่านชม บึงสองพ่ีนอ้ง ซ่ึงเป็นบึงอยูภ่ายในอุทยาน  มีความสวยงามอยา่งมาก  เป็นบึงท่ีนําสายน้ําจากภูเขา

มารวมกนั นัง่รถไฟโบราณ เพ่ือชมความงามทางธรรมชาติสองขา้งท่ีมีความสมบูรณอ์ยูม่าก   หลงัจากน้ัน

พาท่านชิมชาท่ีมีกล่ินหอมและรสชาติอรอ่ย ปลูกบนภูเขาสูง ซ่ึงมีอากาศเย็นตลอดปี  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองไถจง  เมืองใหญ่ติดอนัดบั  3 ของ

ไตห้วนั  พรอ้มนําท่านเดินทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง

กลางคืน  ตลาดเฟิงเจี่ยไนทม์าเก็ต  ตลาดนัด

กลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจง  ใหท้่านไดอิ้สระ

กบัการชอ้ปป้ิง  เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  ทั้งรองเทา้ 

ONITSUKA TIGER / ADDIDAS / NIKE 

นอกจากน้ันยงัสาม ารถเลือกชิมของข้ึนช่ือ เชน่ 

เตา้หูเ้หม็นอีกดว้ย 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั (ตลาดเฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต) 

โรงแรม REN MEI FASHION HOTEL หรือเทียบเท่า 

15 เม.ย. 63   หมู่บา้นสายรุง้-ไทเป-อนุสรณส์ถานเจียง ไค เช็ก-ตึกไทเป101-วดัหลงซาน-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง   

              (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นสายรุง้ หรือ เรนโบว ์วิลเลจ เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ แต่มากเสน่หข์องเมือง 

ไถจง หมูบ่า้นถูกสรา้งข้ึนในชว่งระหวา่งปี 1940-1950 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวสาํหรบัทหาร  แต่จบ

ลงดว้ยการเป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน ปัจจุบนัหมูบ่า้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรบัการ

ท่องเท่ียวของมหานครไถจงไปแลว้  สว่นของเวลาเปิด -ปิดของหมูบ่า้นน้ี  นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป

แวะชมไดทุ้กวนัตลอดเวลา แต่ควรระมดัระวงั  ไมใ่หร้บกวนคนท่ีอยูอ่าศั ยในภายในหมูบ่า้น  จากน้ันนําทุก

ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2ชัว่โมง)  



 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 นําทุกท่านเขา้ชม  อนุสรณส์ถานเจียง ไค เช็ก  สญัลกัษณแ์ห่งไตห้วนั  ถูกสรา้งข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว  

สว่นบนของอาคารประดบัไปดว้ยกระเบ้ืองกระจกสีน้ําเงินเขม้  ก่อสรา้งข้ึนเพ่ือราํลึกถึงอดีตท่าน

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  ใชเ้วลาในการสรา้งถึง  3 ปี บนเน้ือท่ีกวา่  250 ,000 ตร .ม. ใหท้่านไ ดช้ม

ชีวประวติัของท่านเจียง ไค เช็ก และรูปภาพประวติัศาสตรใ์นยุคก่อตั้งไตห้วนัท่ีหาดูไดย้าก 

 จากน้ันนําทุกท่านชม ตึกไทเป 101 สญัลกัษณเ์ด่นกลางเมือง  เป็นอาคารสูงท่ีสุดของกรุงไทเป  ประเทศ

ไตห้วนั มีความสูงถึง 508 ม. ออกแบบโดย  ซี.วาย.ลี สถาปนิกชาวไตห้วนั  สรา้งข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้น

เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ   และเป็น

แหล่งช็อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงไทเป 

 

หลงัจากน้ันพาท่านเดินทางสู ่ วดัหลงซาน  หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ื อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง

ไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 รอ้ยปีแต่เดิมสรา้งข้ึนเพ่ือสกัการะเจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั 

นอกจากน้ันจะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ  ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา่  100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทั้ง

ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เชน่ เจา้แมท่บัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอู  ความซ่ือสตัยแ์ละ

หนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรือผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเชื่อกนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั  

ขอพรเสร็จแลว้พาทุกท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง สถานท่ียอดนิยมของบรรดาวยัรุน่ไตห้วนั รวมถึงนักท่องเท่ียว

ผูม้าเยือน เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้สไตลว์ยัรุน่มากมาย  ทั้งเส้ือผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องสาํอาง

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

รา้นอาหารในดา้นความแปลกใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว เชน่ รา้น Modern Toilet อีกดว้ย 

 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั (ย่านซีเหมินติง) 

  โรงแรม ONETEL หรือเทียบเท่า 

16 เม.ย. 63  รา้นพายสบัปะรด-อุทยานเยห๋ลิว-หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน-ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน     (B/L/-) 



 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหทุ้กท่านเลือกซ้ือของฝากซ่ึงเป็นขนมข้ึนช่ือของไตห้วนั ท่ี รา้นพายสบัปะรด ซ่ึงมีรสชาติหวานกลมกล่อม 

เป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก นอกจากน้ันยงัมีป๊อปคอรน์ชีส ถัว่ต่างๆอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร  

พาทุกท่านเดินทางสู ่อุทยานเยห๋ลิว ตั้งอยูใ่นภาคเหนือของเกาะไตห้วนั พ้ืนท่ีของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะ

เป็นแหลม(สว่นของผืนดินท่ียื่นเขา้ไปในทะเล) ทาํใหอ้ากาศดีและไดร้บักล่ินอายของทะเล  โดยจุดเด่นของ

อุทยานน่ีคือมีหินรูปทรงประหลาด  ไมว่า่จะเป็นหินชา้ง  หินคิงคอง  หินเห็ด  หินเทียน  หินเตา้หู ้ แต่ท่ีเป็น

ไฮไลทท่ี์สุดของอุทยานน่ีคือ “หินเศียรราชินี” โดยหินรูปทรงประหลาดเหล่าน่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เมื่อ

เจอกบัน้ําทะเล แรงลม น้ําฝน และ การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเป็นเวลานับลา้นปี ทาํใหหิ้นเหล่าน้ีก็จะถูก

กดัเซาะ เกิดเป็นรูปทรงอยา่งทุกวนัน้ี  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเท่ียวชม หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน หรือหมูบ่า้นโคมแดง เป็นถนนท่องเท่ียวอยูท่ี่ยา่นเมืองเก่าโดย

สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ่ินในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเก่าๆ  เชน่ โรงน้ําชา   รา้นขาย

ของท่ีระลึก  รา้นขาย  ขนมและอาหารต่างๆ  โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ิน  เชน่  บวัลอยเผือก  

ลูกชิ้ นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม  โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนท่ีเป็นทางลาด

ชนัและขั้นบนัไดดว้ย ซ่ึงในโซนน้ีเองท่ีจะเห็นโรงน้ําชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปเหมือนกบั

ในรูปภาพท่ีสวยงามจนเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร์  Animation เรื่องดังจากค่าย  Studio Ghibliเรื่อง 

Spirited Away 

หลงัจากน้ันนําทุกท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป  ซ่ึงแบ่งเป็น  2 โซน 

คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน หากใครไปไตห้วนัแลว้ไมไ่ดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น  ก็ถือ

วา่ไปไมถึ่งไตห้วนั  และยงัมีเครื่องด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนัคือ  ชานมไขมุ่ก  สว่นตลาดคนเดินก็มี

สินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง  มีทั้งสินคา้เส้ือผา้  รองเทา้  เครื่องประดบั  โดยท่ี

รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 



 
 

 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั (ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน) 

  โรงแรม ONETEL หรือเทียบเท่า 

 

 

17 เม.ย. 63    กลอเรียเอาทเ์ลต–สนามบิน-สนามบินสุวรรณภูมิ        (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ี กลอเรียเอาทเ์ลต หา้งน้ีประกอบดว้ยรา้นขายสินคา้แบรนดด์งัมากกวา่ 100ยี่หอ้ ซ่ึง

ลดราคาถูกกวา่ราคาปกติตามทอ้งตลาด อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ก่อนเดินทางกลบั 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน ไตห้วนั 

14.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG633 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

03.30 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง หมายเหต ุ ไฟลท์บินขาไป ไฟลท์บินขากลบั ราคา พกัเด่ียว 

13-17 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต ์
TG634 BKK-TPE  

07.10-11.50 

TG633 TPE-BKK 

14.05-16.50 
31,900 7,500 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ คอนเฟิรม์เดินทาง

ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่ง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั 

(การไมช่าํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง) 

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

***กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นั บสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ ไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและใน ขั้นตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ

ท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆ ไดท้ั้งส้ิน** 

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของน้ํามนัเชื้ อเพลิง 

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

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

เตียงเสริมแทน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น้ําด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 



 
 

 น้ําหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัชาวต่างชาติ 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้  ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น +คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยบริการเรา

โดยประมาณ 1,000 NTD หรือประมาณ 1,150 บาท ต่อทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน 



 
 

 

 

 

หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาสาํหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าสว่นตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต 

ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพล าด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางสว่นหรือทั้ งหมด โดย

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึ นได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 

เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น้ําหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


