
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

วนัท ี1: สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ

 
 
 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มีเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบินThai Smile Airline

รวมนําหนักสัมภาระถือขึนเครือง 

(หากต้องการซือนําหนักเพมิ ท่านจะต้องทาํการซือเพมิ

 

เทยีวบินขาไป    

เทยีวบินขากลบั  

 

10.00 น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองเกาสง ประเทศไตห้วนั 

14.20 น.ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง ประเทศไตห้วนั

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน  MILK TEA + SANDWICH OR CAKE 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่  เจียอ ี(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

จากนนันาํท่านสู่ หมู่บ้านญปีุ่ นเก่าฮิโนก ิ( Hinoki Village )

โดยกรมป่าไมข้องเมืองเจียอีนนัเอง ภายในหมู่บา้นแห่งนีจะเป็นบา้นเก่าสไตส์ญีปุ่นชนัเดียวกวา่ 

ทีบอกเล่าเรืองราวในอดีตสาํหรับคนรุ่นหลงัทีอยากอยูป่ระวติัความเป็นมาของทีนี อีกทงัทางการของไตห้วนัไดท้าํการตกแต่งเพมิเตมิบรรยากาศดว้ยสวน

สไตลญี์ปุ่น พร้อมกบัเพมิพนืทีสวนสาธารณะ และสระนาํ เพอืใหเ้หมาะกบัการเป็นสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บันกัท่องเทียวทีมาเยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นานาชาติเกาสง –เมืองเจียอ ี– หมู่บ้านฮิโนก ิ– ตลาดกลางคืน

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก 2ชนั3เคาน์เตอร์สายการบิน

มีเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน 

 

Thai Smile Airline ใช้เครือง Airbus A320-200 จํานวน 174

จัดทนัีงแบบ 3-3 

รวมนําหนักสัมภาระถือขึนเครือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครือง 3

หากต้องการซือนําหนักเพมิ ท่านจะต้องทาํการซือเพมิ) 

บริการของว่าง และเครืองดืมสําหรับทุกทีนัง 

เทยีวบินขาไป    BKK - KHHTG688เวลา  10.00 น. – 14.20 น. 

เทยีวบินขากลบั  KHH - BKK TG689  เวลา   15.20 น. – 17.50 น

ประเทศไตห้วนั โดยสายการบินThai Smile AirlineเทียวบินทีTG

ประเทศไตห้วนัหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

MILK TEA + SANDWICH OR CAKE 
(1) 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1ชัวโมง 30นาท)ี 

Hinoki Village )เป็นสถานทีท่องเทียวสาํหรับคนทีตอ้งการมาสมัผสักลินอายความเป็นญีปุ่น ซึงไดรั้บการดูแล

โดยกรมป่าไมข้องเมืองเจียอีนนัเอง ภายในหมู่บา้นแห่งนีจะเป็นบา้นเก่าสไตส์ญีปุ่นชนัเดียวกวา่ 28 หลงั ซึงจะมีทงัร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย และมีพิพธิภณัฑ์

งราวในอดีตสาํหรับคนรุ่นหลงัทีอยากอยูป่ระวติัความเป็นมาของทีนี อีกทงัทางการของไตห้วนัไดท้าํการตกแต่งเพมิเตมิบรรยากาศดว้ยสวน

สไตลญี์ปุ่น พร้อมกบัเพมิพนืทีสวนสาธารณะ และสระนาํ เพอืใหเ้หมาะกบัการเป็นสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บันกัท่องเทียวทีมาเยี

ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า(-/SB/D)  

เคาน์เตอร์สายการบินThai Smile Airline(TG)โดย

174ทนัีง 

30 กก./ท่าน 

 

น. 

TG688 

เป็นสถานทีท่องเทียวสาํหรับคนทีตอ้งการมาสมัผสักลินอายความเป็นญีปุ่น ซึงไดรั้บการดูแล

หลงั ซึงจะมีทงัร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย และมีพิพธิภณัฑ์

งราวในอดีตสาํหรับคนรุ่นหลงัทีอยากอยูป่ระวติัความเป็นมาของทีนี อีกทงัทางการของไตห้วนัไดท้าํการตกแต่งเพมิเตมิบรรยากาศดว้ยสวน

สไตลญี์ปุ่น พร้อมกบัเพมิพนืทีสวนสาธารณะ และสระนาํ เพอืใหเ้หมาะกบัการเป็นสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บันกัท่องเทียวทีมาเยยีมชม 



จากนนัอิสระท่านชอ้ปปิง ตลาดกลางคืนเหวินฮว่าซึงเป็นตลาดทีมีชือเสียงทีสุดในเทศมณฑลเจียอี ในตอนกลางวนัถนน 

คมนาคมเหมือนถนนอืนๆทวัไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน จากสถานีรถไฟเจียอี เดินมาถนน 

เดินมีสินคา้ทุกประเภทวางขาย และถนนคนเดินนีไดรั้บการเลือกใหเ้ป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คาํ  บริการอาหารคาํSteak&Salad Bar

 พกัท ีChiayi Hotel: Orient Luxury Hotel

 

วนัท ี2          : อุทยานแห่งชาติอาลซิาน – นังรถไฟสายโบราณ 

 

  เช้า  บริการอาหารเช้า(3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน เป็นอุทยานแห่งชาติทีมีชือเสียงทีสุดของไตห้วนั อยูใ่นเขตเมือง 

แหล่งผลิตชาคุณภาพสูงทีขึนชือในระดบันานาชาติ คนไตห้วนันิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยขึ์นทียอดเขาในยามเชา้ทีนี ตามความเชือดั

ยอดเขาในยามเชา้ อุดมไปดว้ยพลงัชีซึงก็คือพลงัลมปราณ ทีถือเป็นพลงัพนืฐานของสิงมีชีวติทีช่วยฟืนฟสุูขภาพ หากไดม้าชมพระอาทิตยขึ์น   

จะถือวา่เป็นมงคลกบัชีวติ ดว้ยทศันียภ์าพสวยงามและอากาศทีดี ทาํใหอุ้ทยานแห่งนี สามารถเทียวไดต้ลอดทงัปี จากนนันาํท่

เพลิดเพลินกบัการชืนชมทศันียภาพสองขา้งทางของรถไฟและป่าโบราณบนเขาอาลีซนั เสน้ทางท่องเทียวบนภูเขาทีสวยทีสุดแห่งหนึงของไตห้วั

 

 

 

 

 

 

 

ซึงเป็นตลาดทีมีชือเสียงทีสุดในเทศมณฑลเจียอี ในตอนกลางวนัถนน 

คมนาคมเหมือนถนนอืนๆทวัไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน จากสถานีรถไฟเจียอี เดินมาถนน Wenhua 

เดินมีสินคา้ทุกประเภทวางขาย และถนนคนเดินนีไดรั้บการเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนทีดีทีสุดในไตห้วนั

Steak&Salad Bar(2) 

Chiayi Hotel: Orient Luxury Hotelหรือ เทียบเท่า 

นังรถไฟสายโบราณ – ชาอู่หลงอาลซิาน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง           

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เป็นอุทยานแห่งชาติทีมีชือเสียงทีสุดของไตห้วนั อยูใ่นเขตเมือง Chiayi  

แหล่งผลิตชาคุณภาพสูงทีขึนชือในระดบันานาชาติ คนไตห้วนันิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยขึ์นทียอดเขาในยามเชา้ทีนี ตามความเชือดั

มเชา้ อุดมไปดว้ยพลงัชีซึงก็คือพลงัลมปราณ ทีถือเป็นพลงัพนืฐานของสิงมีชีวติทีช่วยฟืนฟสุูขภาพ หากไดม้าชมพระอาทิตยขึ์น   

จะถือวา่เป็นมงคลกบัชีวติ ดว้ยทศันียภ์าพสวยงามและอากาศทีดี ทาํใหอุ้ทยานแห่งนี สามารถเทียวไดต้ลอดทงัปี จากนนันาํท่

เพลิดเพลินกบัการชืนชมทศันียภาพสองขา้งทางของรถไฟและป่าโบราณบนเขาอาลีซนั เสน้ทางท่องเทียวบนภูเขาทีสวยทีสุดแห่งหนึงของไตห้วั

ซึงเป็นตลาดทีมีชือเสียงทีสุดในเทศมณฑลเจียอี ในตอนกลางวนัถนน Wenhua ก็เป็นถนนสาํหรับการ

Wenhua จะใชเ้วลาเพียง 15 นาที ทีถนนคน

ของตลาดกลางคืนทีดีทีสุดในไตห้วนั 

หมู่บ้านสายรุ้ง           (B/L/-) 

Chiayi  ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็น

แหล่งผลิตชาคุณภาพสูงทีขึนชือในระดบันานาชาติ คนไตห้วนันิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยขึ์นทียอดเขาในยามเชา้ทีนี ตามความเชือดงัเดิมทีวา่  หมอกบน

มเชา้ อุดมไปดว้ยพลงัชีซึงก็คือพลงัลมปราณ ทีถือเป็นพลงัพนืฐานของสิงมีชีวติทีช่วยฟืนฟสุูขภาพ หากไดม้าชมพระอาทิตยขึ์น      ทีเขาอาลีซาน 

จะถือวา่เป็นมงคลกบัชีวติ ดว้ยทศันียภ์าพสวยงามและอากาศทีดี ทาํใหอุ้ทยานแห่งนี สามารถเทียวไดต้ลอดทงัปี จากนนันาํท่าน นังรถไฟสายโบราณสนุก

เพลิดเพลินกบัการชืนชมทศันียภาพสองขา้งทางของรถไฟและป่าโบราณบนเขาอาลีซนั เสน้ทางท่องเทียวบนภูเขาทีสวยทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั 



เทยีง  บริการอาหารกลางวนั(4) ณ ภัตตาคาร 

จากนนัพาท่านเยยีมชมชาอาลซีาน ทีโรงงานผลิตชาอาลีซาน ชาทีขึนชือทีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบน

ขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันาํทะเล และเป็นของฝากทีคนไทยนิยมซือกลบัเป็นของฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไถจง 

จากนนันาํท่านเขา้สู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วลิเลจ 

มหานครหนึงของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) หมู่บา้นสายรุ้ง ถูกสร้างขึนในช่วงระหวา่งปีค

ดว้ยการเป็นตงัถินฐานถาวรของทหารเหล่านนั ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรับการท่องเทียวของมหานครไถจงไปแลว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คาํ  บริการอาหารคาํ(5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พกัท ีTaichung Hotel: Talmud Yuan De 

 

วนัท ี3          : หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป101 – ช้อปปิงซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า(6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ณ ภัตตาคาร  

ทีโรงงานผลิตชาอาลีซาน ชาทีขึนชือทีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบน

ขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันาํทะเล และเป็นของฝากทีคนไทยนิยมซือกลบัเป็นของฝาก 

หรือ เรนโบว์ วลิเลจ (Rainbow Village)เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็น

หมู่บา้นสายรุ้ง ถูกสร้างขึนในช่วงระหวา่งปีค.ศ. 1940 – 1950 เพือใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยัชวัคราวสาํหรับทหาร แต่จบลง

ดว้ยการเป็นตงัถินฐานถาวรของทหารเหล่านนั ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรับการท่องเทียวของมหานครไถจงไปแลว้

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Talmud Yuan De Hotel หรือเทียบเท่า 

จันทรา - วดัพระถังซําจัง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วดัเทพเจ้ากวนอู  

ซีเหมินติง  

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีโรงงานผลิตชาอาลีซาน ชาทีขึนชือทีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบน 

เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็น

เพือใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยัชวัคราวสาํหรับทหาร แต่จบลง

ดว้ยการเป็นตงัถินฐานถาวรของทหารเหล่านนั ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสาํหรับการท่องเทียวของมหานครไถจงไปแลว้ 

วดัเทพเจ้ากวนอู  - ไทเป(B/L/-) 



จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

จากทวัโลก มาเยอืนในภูมิภาคนี ท่านจะไดพ้บสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั นนัคือ 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทราซึงเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีโด่งดงั และเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบ ๆ 

ทะเลสาบแห่งนีมีจุดท่องเทียวทีสาํคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งนียงัมีความยาวถึง 

ณ ทะเลสาบแห่งนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกทงันาํคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจงัที วดัพระถังซัมจัง

ทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นนัคือ ไข่ต้มใบชาอาม่าซึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียวทีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั 

ถือไดว้า่ใครมาก็ตอ้งลิมลองและภายในบริเวณวดัยงัมี การแสดงขับร้องเพลงพืนเมือง

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

จากนนันาํท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ หรือ วดักวนอู

ศาสดาขงจือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือสัตยเ์ป็นทีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 

 ซึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 

 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 45 นาท)ีทศันียภาพอนังดงามของหนานโถวดึงดูดนกัปีนเขาและผูที้รักธรรมชาติ

จากทวัโลก มาเยอืนในภูมิภาคนี ท่านจะไดพ้บสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั นนัคือ ทะเลสาบสุริยัน 

านทีท่องเทียวทีโด่งดงั และเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบ ๆ 

ทะเลสาบแห่งนีมีจุดท่องเทียวทีสาํคญัมากมาย และทะเลสาบแห่งนียงัมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ใหท้่านล่องเรือชมบรรยากาศและชม

วดัพระถังซัมจังทีอนัเชิญมาจากชมพทูวปี รวมถึงของกินทีพลาดไม่ไดเ้มือใครไดม้าเยอืนยงั

ซึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียวทีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั 

การแสดงขับร้องเพลงพืนเมืองใหไ้ดฟั้งกนัอีกดว้ย 

วดัเหวนิหวู่ หรือ วดักวนอเูป็นวดัศกัดิสิทธิอีกแห่งของไตห้วนั ซึงภายในจะเป็นทีประดิษฐานรูปปันของ

ศาสดาขงจือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือสัตยเ์ป็นทีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 

ทศันียภาพอนังดงามของหนานโถวดึงดูดนกัปีนเขาและผูที้รักธรรมชาติ

ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา จากนนันาํท่าน 

านทีท่องเทียวทีโด่งดงั และเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียว อีกแห่งของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบ ๆ 

กิโลเมตร ใหท้่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเล็กทีสุดในโลก 

ทีอนัเชิญมาจากชมพทูวปี รวมถึงของกินทีพลาดไม่ไดเ้มือใครไดม้าเยอืนยงั 

ซึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นทีเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียวทีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา  

เป็นวดัศกัดิสิทธิอีกแห่งของไตห้วนั ซึงภายในจะเป็นทีประดิษฐานรูปปันของ 

ศาสดาขงจือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือสัตยเ์ป็นทีนบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ทีตงัอยูห่นา้วดั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารเทยีง ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 

นาํท่านเดินทางกลบัมายงัไทเป(ใช้เวลาในการเดนิทางโดยประมาณ  

นาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทงัหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิารเทียนถนัทีปักกิง งดงาม กอปรอาณาเขตที

กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งนี เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่

ท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนันาํท่านสู่ ตึกไทเป 101(จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 

ต่อการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟ

ถ่ายรูปคู่กบัตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเทยีง ณ  ภัตตาคารอาหารจีน ** เมนูปลาประธานาธิบดี ** (7)
 

ใช้เวลาในการเดนิทางโดยประมาณ  3 ชัวโมง) 

ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทงัหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิารเทียนถนัทีปักกิง งดงาม กอปรอาณาเขตที

กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งนี เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่

วน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึนโดยหลกัวศิวกรรมชนัเยยีมสามารถทนทาน

ต่อการสนัสะเทือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทที์เร็วทีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูที่ 

ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทงัหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิารเทียนถนัทีปักกิง งดงาม กอปรอาณาเขตที

กวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งนี เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ จากนนันาํ

เมตร สร้างขึนโดยหลกัวศิวกรรมชนัเยยีมสามารถทนทาน

ทที์เร็วทีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูที่ 1,010 เมตร อิสระท่าน



อิสระชอ้ปปิง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็

ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชนั เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสาํอาง หรือของกิบชอ้ปมา

แฟชนัเรือย ๆ ไม่วา่จะเป็นของทีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทงัสินคา้มีแบรนดข์องทีนียงัถื

กนัอยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ตลาดซีเหมินติง

พกัท ีTaipei Hotel :  RIELITE TAIPEI 
 

วนัท ี4        : วดัหลงซาน – ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ

–พุทธอุทยาน โฝกวงซาน 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า(8)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนันนาํท่านสู่ วัดหลงซาน(Lungshan Temple,)

เจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์นืๆตามความเชือของชาวจีนอกีมากกวา่ 

แม่ทบัทิม ทีเกียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรอืงความซอืสตัยแ์ละหน้

แดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ตงัอยูใ่นเมืองไทเป ทีแห่งนีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ 

ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชนั เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสาํอาง หรือของกิบชอ้ปมา

แฟชนัเรือย ๆ ไม่วา่จะเป็นของทีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทงัสินคา้มีแบรนดข์องทีนียงัถือไดว้า่มีราคาทีถูกเหมาะสาํหรบันกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิง

ซีเหมินติง 

RIELITE TAIPEI Hotel หรือเทียบเท่า 

สร้อยสุขภาพGERMANIUM– อุทยานเย่หลวิ – สัมผัสประสบการณ์นังรถไฟ

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Lungshan Temple,)เป็นหนงึในวดัทเีก่าแก่และมีชือเสียงมากทีสดุแหง่หนงึของเมืองไทเป

เจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์นืๆตามความเชือของชาวจีนอกีมากกวา่ 100 องคท์ดีา้นในโดยมาจากทงัศาสนาพทุธ เต๋า และขงจือ เช่นเจา้

เทพเจา้กวนอ ูเรอืงความซอืสตัยแ์ละหนา้ทีการงาน และเทพเย่วเ์หลา่หรอืผูเ้ฒ่าจนัทรา ทีเชือกนัวา่เป็นเทพผู้

ตงัอยูใ่นเมืองไทเป ทีแห่งนีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัที

ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชนั เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสาํอาง หรือของกิบชอ้ปมากมายทีมีใหอ้พัเดท

อไดว้า่มีราคาทีถูกเหมาะสาํหรบันกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิง

สัมผัสประสบการณ์นังรถไฟความเร็วสูง       (B/L/-)                                                              

เป็นหนงึในวดัทเีก่าแก่และมีชือเสียงมากทีสดุแหง่หนงึของเมืองไทเปแตเ่ดิมสรา้งขนึเพือสกัการะ

องคท์ดีา้นในโดยมาจากทงัศาสนาพทุธ เต๋า และขงจือ เช่นเจา้

หรอืผูเ้ฒา่จนัทรา ทีเชือกนัวา่เป็นเทพผู–้ผกูดา้ย



จากนนั นาํท่าน ชมศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER

บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือยและนอกจากนนัยงัมี นาฬิกาหลากหล

 

 

 

 

จากนนันาํท่านสู่ อุทยานเย่หลวิ (Yehliu Geopark) เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัทางตอนเหนือของไตห้วนั ดว้ยเอกลกัษณ์ทางธรณีวทิยากบัหิน

รูปร่างแปลกตาจาํนวนมาก อุทยานแห่งนีมีพนืทีทีมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลกวา่ 

เด่นทีสุดเมือมาเยอืนอุทยานเยห่ลิวก็คือ การเขา้ชมกอ้นหินรูปทรงแปลกประหลาดทีเกิดจากการกดัเซาะโดยธรรมชาติ โดยกอ้นหินเหล่านีมีรูปร่างแตกต่างกนั

ออกไปตามสิงทีผูค้นจินตนาการ จนเกิดเป็นชือของหินแต่ละกอ้น มีทงัหินเศียรราชินี 

Shoe) และอืน ๆ คุณจะเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์อนังดงามของธรรมชาติรอบตวั พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกทีครบครันตงัแต่บริการ 

สถานีจกัรยาน หอ้งเก็บสมัภาระ และอืน ๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ เย่หลวิ ซีฟู้ด(9)

จากนนันาํท่านสัมผัสประสบการณ์นังรถไฟฟ้าความเร็วสูง

กบัความเร็วติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกอยา่งแน่นอน โดยเสน้ทางจากสถานีตน้ทาง 

ประมาณ 2 ชวัโมงเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMANIUM POWER CENTERเป็นสร้อยสุขภาพ มีพลงัพเิศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ 

บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือยและนอกจากนนัยงัมี นาฬิกาหลากหล

เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัทางตอนเหนือของไตห้วนั ดว้ยเอกลกัษณ์ทางธรณีวทิยากบัหิน

รูปร่างแปลกตาจาํนวนมาก อุทยานแห่งนีมีพนืทีทีมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลกวา่ 1,700 เมตรจากเมืองหวานลี 

ลิวก็คือ การเขา้ชมกอ้นหินรูปทรงแปลกประหลาดทีเกิดจากการกดัเซาะโดยธรรมชาติ โดยกอ้นหินเหล่านีมีรูปร่างแตกต่างกนั

ออกไปตามสิงทีผูค้นจินตนาการ จนเกิดเป็นชือของหินแต่ละกอ้น มีทงัหินเศียรราชินี (Queen’s Head), หินเทียนทะเล 

และอืน ๆ คุณจะเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์อนังดงามของธรรมชาติรอบตวั พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกทีครบครันตงัแต่บริการ 

) 

สัมผัสประสบการณ์นังรถไฟฟ้าความเร็วสูงTHSR วงิดว้ยอตัราความเร็ว 300-315 กิโลเมตร/ชวัโมง สามารถมนัใจไดเ้ลยวา่คุณจะไดส้มัผสั

ของโลกอยา่งแน่นอน โดยเสน้ทางจากสถานีตน้ทาง Nangang ไปจนถึงสถานีสุดทา้ย Zuoying 

มีพลงัพเิศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ 

บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยใหร่้ายการสดชืน ลดอาการปวดเมือยและนอกจากนนัยงัมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด ์

เป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีสาํคญัทางตอนเหนือของไตห้วนั ดว้ยเอกลกัษณ์ทางธรณีวทิยากบัหิน

เมตรจากเมืองหวานลี (Wanli) โดยกิจกรรมทีโดด

ลิวก็คือ การเขา้ชมกอ้นหินรูปทรงแปลกประหลาดทีเกิดจากการกดัเซาะโดยธรรมชาติ โดยกอ้นหินเหล่านีมีรูปร่างแตกต่างกนั

หินเทียนทะเล (Sea Candles), หินรองเทา้นางฟ้า (Fairy 

และอืน ๆ คุณจะเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์อนังดงามของธรรมชาติรอบตวั พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกทีครบครันตงัแต่บริการ Wi-Fi ฟรี ไปจนถึง

ชวัโมง สามารถมนัใจไดเ้ลยวา่คุณจะไดส้มัผสั

Zuoying ของเมืองทางตอนใตใ้ชเ้วลาเดินทาง



จากนนันาํท่านสู่พุทธอุทยาน โฝ กวง ซานเป็นสวนทางดา้นศาสนาพทุธทีมีขนาดกวา้งใหญ่อลงัการมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั เพงิเปิดตวัเมือปลายปี 

2011 มีพระพทุธรูปขนาดใหญ่ยกัษพ์ร้อมกบัเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู ่

นกัท่องเทียวเดินทางมาชมกนัมากมาย จนกลายเป็นหนึงในแลนดม์าร์กของประเทศไตห้วนัภายในเวลาไม่นาน วา่กนัวา่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีมี

แวะมาเยยีมชมมากทีสุดของไตห้วนั  ตงัอยูบ่ริเวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 

แบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตงัแต่โซนพิพิธภณัทที์เกียวกบัศาสนาพทุธทีใหญเ่ป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไตห้วนั และยงัเป็นสถานทีประดิษฐ

สารีริกธาตุส่วนพระเขียวหรือฟัน ของพระพทุธเจา้ดว้ย มีเจดียท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ตลาดกลางคืน ลวิเหอ

พกัทHีOTELMIDTOWN RICHARDSON 

วนัท ี5     : เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ– ร้านขนมพายสับปะรด

เช้า  บริการอาหารเช้า(10)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนนันาํท่านสู่เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ หรือเรียกตามชือจีนวา่

วดัฉือจี(Ciji Temple)ทีมีลกัษณะเป็นเจดียสู์ง 7 ชนัคู่กนั โดยจะมีรูปปันมงักรและเสือขนาดใหญเ่ป็นทางเขา้เจดีย ์ตงัอยูโ่ดดเด่น อยูก่ลางริมสระบวัหรือสระ

เหลียนฉือถนั(Lianchitan Pond) โดยสร้างขึนเพอือุทิศให้กบัเทพเซิงตา้ตีทีเป็นเทพแห่งการ

ขจดัปัดเป่าเอาสิงไม่ดีออกจากตวั 

 

 

 

 

 

 

เป็นสวนทางดา้นศาสนาพทุธทีมีขนาดกวา้งใหญ่อลงัการมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั เพงิเปิดตวัเมือปลายปี 

มีพระพทุธรูปขนาดใหญ่ยกัษพ์ร้อมกบัเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู ่2 ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภเูขาทาํใหไ้ดรั้บการแนะนาํในเวบ็ไซตต์่างๆจนมี

นกัท่องเทียวเดินทางมาชมกนัมากมาย จนกลายเป็นหนึงในแลนดม์าร์กของประเทศไตห้วนัภายในเวลาไม่นาน วา่กนัวา่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีมี

มืองเกาสงห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรภายในพุทธอทุยาน โฝ กวง ซาน

แบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตงัแต่โซนพิพิธภณัทที์เกียวกบัศาสนาพทุธทีใหญเ่ป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไตห้วนั และยงัเป็นสถานทีประดิษฐ

ะพทุธเจา้ดว้ย มีเจดียท์งัหมด 8 เจดีย ์มีวหิารหนา้ขนาดใหญ่ยกัษ ์และอาคารอืนๆอีกมากมาย

 

ตลาดกลางคืน ลวิเหอ 

HOTELMIDTOWN RICHARDSON หรือเทยีบเท่า 

ร้านขนมพายสับปะรด – โดมแห่งแสง – สนามบินนานาชาตเิกาสง 

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หรือเรียกตามชือจีนวา่ เจดย์ีหลงหู(Longhu Pagodas) เป็นหนึงในแลนดม์าร์กสาํคญัของเมืองเกาสง 

ชนัคู่กนั โดยจะมีรูปปันมงักรและเสือขนาดใหญเ่ป็นทางเขา้เจดีย ์ตงัอยูโ่ดดเด่น อยูก่ลางริมสระบวัหรือสระ

โดยสร้างขึนเพอือุทิศให้กบัเทพเซิงตา้ตีทีเป็นเทพแห่งการรักษา เชือกนัวา่ถา้เดินเขา้ทางปากมงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการ

เป็นสวนทางดา้นศาสนาพทุธทีมีขนาดกวา้งใหญ่อลงัการมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั เพงิเปิดตวัเมือปลายปี 

ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภเูขาทาํใหไ้ดรั้บการแนะนาํในเวบ็ไซตต์่างๆจนมี

นกัท่องเทียวเดินทางมาชมกนัมากมาย จนกลายเป็นหนึงในแลนดม์าร์กของประเทศไตห้วนัภายในเวลาไม่นาน วา่กนัวา่ปัจจุบนัเป็นสถานทีทีมีนกัท่องเทียว

กิโลเมตรภายในพุทธอทุยาน โฝ กวง ซาน

แบ่งออกส่วนต่างๆมากมาย ตงัแต่โซนพิพิธภณัทที์เกียวกบัศาสนาพทุธทีใหญเ่ป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไตห้วนั และยงัเป็นสถานทีประดิษฐานของพระบรม

เจดีย ์มีวหิารหนา้ขนาดใหญ่ยกัษ ์และอาคารอืนๆอีกมากมาย 

  

เกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ   (B/-/-) 

เป็นหนึงในแลนดม์าร์กสาํคญัของเมืองเกาสง ตงัอยูด่า้นหนา้

ชนัคู่กนั โดยจะมีรูปปันมงักรและเสือขนาดใหญเ่ป็นทางเขา้เจดีย ์ตงัอยูโ่ดดเด่น อยูก่ลางริมสระบวัหรือสระ

รักษา เชือกนัวา่ถา้เดินเขา้ทางปากมงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการ



นาํท่านเลือกซือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรดขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชือดงัอยา่งพายสบัปะรด 

อบใหม่ๆ  สดๆ มีรสชาติของแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทงัยงัมีพายเผือก เคก้นาํผงึ และของกินเล่นไม่วา่เด็

ป๊อปคอร์นชีส 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนันาํท่านชม โดมแห่งแสงซึงตงัอยูภ่ายในสถานีรถไฟใตดิ้น 

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ทีใหญที่สุดในโลก มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของโดมทียาวถึง 

แกว้สีแห่งจะเป็นสญัลกัษณ์ของการขอพร เพอืรําลึกถึงเหตุการณ์ทีเ

สถาปนิกชือดงัชาวอิตาลี ทีเป็นการถ่ายทอดเรืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน นาํ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง นาํเงิน เขียว มีความคิดสร้

และมีความสวยงามอยา่งมาก เวบ็ไซตก์ารท่องเทียว BootsnAll 

ไฮไลทข์องเมืองเกาสงทีเดินทางมาไดง่้ายๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น.ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ

15.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินThai Smile Airline 

17.50 น    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ

การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล 

 

 

** หากท่านทต้ีองออกตวัภายใน 

ก่อนทาํการ  เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชือดงัอยา่งพายสบัปะรด 

มีรสชาติของแป้งและไส้สบัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทงัยงัมีพายเผือก เคก้นาํผงึ และของกินเล่นไม่วา่เด็

ซึงตงัอยูภ่ายในสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa Boulevard Station ซึงเป็นจุดเชือมต่อระหวา่ง 

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ทีใหญที่สุดในโลก มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของโดมทียาวถึง 30 เมตร ภายในหรือภายนอกของสถานีจะเป็นงานศิลปะทงัหมด เสา

แกว้สีแห่งจะเป็นสญัลกัษณ์ของการขอพร เพอืรําลึกถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนที เหม่ยลีเต๋าแห่งนี ภายในสถานีทีมีการออกแบบโดมแห่งแสงออกแบบโดย

สถาปนิกชือดงัชาวอิตาลี ทีเป็นการถ่ายทอดเรืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน นาํ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง นาํเงิน เขียว มีความคิดสร้

BootsnAll ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัอนัดบัเป็นสถานีรถไฟอนัดบัสองทีสวยทีสุดในโลก เป็นอีกหนึง

 

สนามบินนานาชาติเกาสงเพือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

Thai Smile Airline เทียวบินทีTG689 

โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ

หากท่านทต้ีองออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าที

ก่อนทาํการ  เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่วา่จะเป็นขนมชือดงัอยา่งพายสบัปะรด  

มีรสชาติของแป้งและไส้สบัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทงัยงัมีพายเผือก เคก้นาํผงึ และของกินเล่นไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญก่็นิยมซืออยา่ง 

ซึงเป็นจุดเชือมต่อระหวา่ง 2 สายรถไฟสีสม้และสีแดง เป็นงาน

เมตร ภายในหรือภายนอกของสถานีจะเป็นงานศิลปะทงัหมด เสา

กิดขึนที เหม่ยลีเต๋าแห่งนี ภายในสถานีทีมีการออกแบบโดมแห่งแสงออกแบบโดย

สถาปนิกชือดงัชาวอิตาลี ทีเป็นการถ่ายทอดเรืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน นาํ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง นาํเงิน เขียว มีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัอนัดบัเป็นสถานีรถไฟอนัดบัสองทีสวยทีสุดในโลก เป็นอีกหนึง

  

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ, การจราจร           

กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าที 

ก่อนทาํการ  เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทงัสิน 

โปรดอ่านข้อความให้ถถ้ีวนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ห้องละ  

2-3 ท่าน 

พักเดยีว  

(ราคาต่อท่าน) 
อุณหภูมิเฉลยีสูงสุด - ตําสุด 

เดือนเมษายน 2563 
10-14 เมษายน 2563 26,777 4,390.- 26℃ - 17℃ 

11 - 15 เมษายน 2563 26,777 4,390.- 26℃ - 17℃ 
13 -17 เมษายน 2563 26,777 4,390.- 26℃ - 17℃ 

จอยแลนด์ไม่ใช้ตวัคิด 16,990บาท 

* ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี  5,000บาท * 

**กรณเีด็กอายุเกนิ 2 ปี ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวนัเกดิจากวันทกีลบัจากต่างประเทศ)** 

 

 

 

 

การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลยีนแปลงราคา 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทียวแหง่เมืองจีนเพอืโปรโมทสินคา้พนืเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนียม, 

ปะการงัสแีดง ซงึจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษัิทฯ จึงอยากเรยีนชีแจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใด ๆ ทงัสนิ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุ

เมือง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทเีกิดขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน 5,200 NTD /ทา่น 

 

 

 

 

หมายเหตุ **ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน** 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํทงัหมดเนืองจากทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าตวัเครืองบิน

เตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเวน้ค่าภาษีนาํมนัทียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเทียวตามรายการ 

 ค่าทีพกัตามทีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 

ราคาทวัร์นีไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิน  และหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

ค่าทปิ จํานวน 2,000 บาท  *กรุณายืนค่าทิปให้กบัหัวหน้าทวัร์ทสีนามบิน (วนัแรก) 



 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคเุทศก์ท้องถิน ท่านละ 2,000บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 

 

วธีิการชําระเงิน 

1. นกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสาํรองทีนงั  

2. นกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํระเงิน  

หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใด ๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางใน 

ทวัร์นนั ๆ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

3. การติดต่อใด ๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี วนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์  

เวลา 9.00 น. – 17.30น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนั ๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

4.  กรณีแฟกซ์หรืออีเมล ์หนา้หนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูเ้ดินทาง (หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้าน 6 เดือนขึนไป) 
 

เงือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1.  กรณีทีนกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นกัท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูมี้ชือในเอกสารการจอง)  

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษทัอยา่งใดอยา่งหนึงเพอืแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใด ๆ 

2.กรณีนกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูมี้ชือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทาง 

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษทัอยา่งใดอยา่งหนึงเพอืทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบ 

การมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือนไขการคืนเงิน 

ค่าบริการดงันี 

  2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

 2.1.2ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

 2.1.3.ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํระแลว้ทงัหมด 

ทงันี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายทีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองในการเตรียมการจดัการนาํเทียวใหแ้ก่นกัท่องเทียว เช่น การสาํรองทีนงั 

ตวัเครืองบิน การจองทีพกัฯลฯ 

3.การเดินทางทีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทงัหมด   

           4.การติดต่อใด ๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์  

เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนั ๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

            5.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เงือนไขอืน ๆ 

 -รายการทวัร์สามารถปรับเปลียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษทัจะยงัคงรักษาผลประโยชน ์

ของลูกคา้เป็นสิงสาํคญั 

          - บริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทียวเท่านนัหากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนั ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง  

ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึงอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วน 

หรือทงัหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืน  ๆ รวมถึงไกด ์

จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯจะทาํหนา้ทีประสานงานและเจา้หนา้ที 

จะทาํการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

            - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทงัสิน  ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน, 

 อุบติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดขึนเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทั 

 และเจา้หนา้ทีนนั ๆ ทีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาในการท่องเทียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ทงัสิน  

ทงัค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายทีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  



            - กรณียกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ 

ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดแลว้ 

           - เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ ไม่อาจ 

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทงัสิน 

          - ถา้กรุ๊ปทีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวนตามทีกาํหนดไว ้หรือสายการบินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษทั 

จะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้่าน แต่ทางบริษทัจะขอหักเงินค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวีซ่าของประเทศทีท่านจะเดินทาง  

(ถา้โปรแกรมทีท่านเดินทางจะตอ้งยนืขอวซ่ีา) 

-อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลียน และราคาตวัเครืองบินในปัจจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนค่าบริการในกรณีทีมี 

การขึนราคาค่าตวั เครืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมนาํมนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลียนไดป้รับขึน 

ในช่วงใกลว้นัทีคณะจะเดินทาง 

           - เนืองจากตวัเครืองบินชุดนีเป็นตวัราคาพเิศษ (ตวักรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัทีทีระบุไวบ้นหนา้ตวัเท่านนั จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนแปลงใด ๆ  

ทงัสิน และถา้ทางบริษทัไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้นนั ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนแปลงรายชือผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน  

ทีสามารถเปลียนแปลงรายชือผูเ้ดินทางได ้เมือท่านตอ้งการเปลียนแปลงรายชือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตวัเครืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

ในการดาํเนินการ ทงันีจะขึนอยูก่บัสายการบินเท่านนั) 

           - บริษทัฯทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง  

แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ 

ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้

ค่าบริการที ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั  

ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการ ทีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ 

ทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทงันีทางบริษทัฯจะยดึถือและคาํนึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุด 

ของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 

 

 โปรดอ่านข้อมูลทังหมดก่อน ทาํการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท ีเมือท่านจองทัวร์และ 

ชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขท ีทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น 


