
 

 

รหัสทัวร  BID1900640 
ทัวรไตหวัน  ไทเป  ครบเต็มอ่ิม 6 วัน 4 คืน (SL) 
หมูบานสายรุง   MIHAYARA ICE CREAM   ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา    
วัดพระถังซําจั๋ง   วัดเหวินหวู  อุทยานอาลีซาน   นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป   
อุทยานเยหลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟم�น   ตลาดปลาไทเป  ศูนย GERMANIUM และ 
ปะการังแดง   พิพิธภณัฑกูกง   ถายรูปกบัตึกไทเป 101   ศูนยเคร่ืองสําอางค   
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ชอปปم�งซีเหมินติง 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
วันแรก  สนามบนิดอนเมือง  ไ (-/-/-) 
23.30 น. พรอมกนั ณ สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ผูโดยสาร ขาออก ช้ัน 3ประตู 7 
 เคาทเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

แกทกุทาน 
 
วันทีส่อง สนามบนิดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมูบานสายรุง ● MIHAYARA ICE 

CREAM ● ลองเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา ● วดัพระถงัซําจัง๋ ● วดัเหวนิหวู  
● เจียอ้ี ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

03.10 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ 
SL398  
(ไมมีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
เรียบรอยแลว  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

เชา ไ บริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้น
ช่ือของไตหวัน 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลีภ้ัย
มาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวสัดุทัว่ไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลาย
ตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทัว่ไปทาํให
มีช่ือเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สดุยอดรานของหวานเมือง
ไทจง ทีม่ดีีทัง้ความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดังของเมอืงไท
จง เดิมทีรานน้ีเปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แต
ยังคงกลิ่นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมี
จุดขายเฉพาะตัวน่ีทําใหราน Miyahara ดึงดดูลูกคาอยางไมขาดสาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

มายังเมืองไถจง ที่ประทบัใจทีสุ่ด ถือเปน THE MUST ทีต่องมาเลยทีเดียว ไมงั้น
พลาดอยางแรง !!! รานนี ้คือตอนนีต้กแตบรรยากาศเขาTheme เทศกาลตางตางดวย 
พนักงานกแ็ตงตัวนารัก เขาบรรยากาศ เหมือนหลุดเขาไปอกีโลกนงึเลย  
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง พิเศษ!!เมนูปลา

ประธานาธบิด ี



 

 

นําทาน สักการะเทพเจากวนอ ูณ วัดเห
วินหวูหรือ วดักวนอ ูวดัแหงน้ีเปนวัด
ใหมทีท่างการญีปุ่�นสรางขึ้นหลังจากทํา
การสรางเขื่อนทาํใหวดัเกา 2 วัด จมอยู
ไตเขื่อน การออกแบบของวดัเหวินหวู
โครงสรางคลายกับพระราชวงักูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดษิฐานเทพ
เจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วดั เหวินหวูน้ี ชาวไตหวันจะนิยมแขวน
กระดิง่ลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพเจากวนอ ู

จากน้ัน นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสรุิยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE 
แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ทีม่าของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศ
ตะวันออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลายพระอาทิตย และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมี
ขนาดกวางขวาง และมีความสงูเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพศิอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สักการะ อัฐิของพระถังซาํจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบนเนินเขาริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎก
จากดินแดนชมพทูวปีเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเกบ็ดูแลรักษาไว และ
ไดแบงมอบใหกบัประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่

จากน้ัน  นําทานเดินทางตอสูเมืองเจียอ้ี 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอน 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เน้ือ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 
 

  
 

 
 
 

 
 
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเจียอ้ี) 
วันทีส่าม เจียอ้ี ● อุทยานอาลซีาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● รานใบชา ●  
                ไถจง ● ไนทมารเก็ต  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลซีานอุทยานที่มคีวามสวยงามและมช่ืีอเสียงที่สดุใน

เกาะไตหวัน นําทานเดินชมอทุยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยป�าสนอายุ
หลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันป จากน้ันนํา
ทานสกัการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากน้ัน นําทานน่ัง
รถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของ
อุทยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน

พ้ืนเมือง 
จากน้ัน นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบ

ตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถกูวิธีและไดรับประโยชน
จากการด่ืมชา ทัง้ชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมอืงฮัว
เหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงทีข่ึ้นช่ือของไตหวันไปเปนของฝากและดืม่ทานเอง 

นําทาน เดินทางกลับเมอืงไถจง 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น พิเศษ!! บฟุเฟตชาบูหมาลาหรือทานซปุน้ําใสใหทานได

เลือกสรร  

 

 
 

 

 
นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคนืที่ใหญทีสุ่ดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเกต็ ถนนคนเดินของ

เมืองไถจง มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทาผาใบ สวน
ใหญจําหนายอาหารตางๆ ทัง้มื้อหลกัและอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานม
ไขมกุ มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 



 

 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 
วันทีส่ี ่ ไถจง ● ไทเป ● รานขนมพายสบัปะรด ● อุทยานเยหลิ่ว ● ถนนโบราณจิว่เฟم�น ● 

ตลาดปลาไทเป  ไ (เชา/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูเมอืงไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทานแวะชม

รานขนมพายสบัปะรดรานน้ีเปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหง
ประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษสีินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนม
พายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลื่อนทีข่องแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึง่เกิดจากการกดัเซาะของน้ําทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หนิรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมงักร 
และฟอสซิลของสตัวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมววิของทะเลแปซฟิคน้ําทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�นJiufen Old Street หมูบานโบราณบน
ไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองช่ือดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเทีย่วมาเยือน ชมรานรวงตางๆทัง้รานน้ําชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 



 

 

 
 
 
 
 
 

จากน้ัน เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลงรวมอาหารทะเลสดๆ 
ที่ใหญที่สุดของไตหวัน สถานทีแ่ลนดมารกอีกหน่ึงแหงของไตหวนั เปดตวัอยางเปน
ทางการหลงัจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อป 2012 ซูเปอรมารเกต็สไตลญีปุ่�น
ขนาดใหญอาณาจกัรแหงอาหารสดใหมทัง้ของทะเล ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละ
ประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทัง้น้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัว
ในตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะ
ทําใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไ เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปปم�งอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ที่พัก EHOME HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเถาหยวน) 
วันทีห่า ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● พิพิธภณัฑกูกง ● ถายรปูกบัตึก

ไทเป 101 ● ศูนยเครื่องสําองค ● อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● 
ชอปปم�งซีเหมินติง        ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 



 

 

จากน้ัน นําทานแวะชมของทีร่ะลกึ ผลิตภณัฑสรอย Germanium (GE)ซึ่งทําเปน
เคร่ืองประดับทัง้สรอยคอและสรอยขอมือซึง่มกีารฝงแรGermanium ลงไปมคุีณสมบัติ 
ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกันโรคหวัใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัว
หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียงัมีผลติภัณฑเคร่ืองประดับจากปะการังสี
แดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทัง้จีป้ระดับ แหวน ตางๆ ทั้งยงัมีปะการังแดง
เปนตน ซึง่เปนของประดับบานชาวไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดงถงึบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

นําทานชม พิพิธภณัฑสถานแหงชาติไตหวัน กูกง (Gu Gong National Palace Museum )
พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 ของโลกพพิิธภัณฑแหงน้ีเปนสถานทีร่วบรวมศิลปวัตถขุองจีน
โบราณ และสมบัติลํ้าคา ซึง่บางช้ินมีอายุยอนหลังไปถึง 5 พันป จากพระราชวงศจีนทกุ
ราชวงศ ภายในพพิิธภัณฑรวบรวมไวไดถงึกวา 620,000 ช้ิน ซึ่งสมบัติลํ่าคาเหลานี้
ทานประธานาธิบดีไดนํามาจากประเทศจีนแผนดินใหญโดยขนลงเรือมาพรอมกบัชาวจีน
ที่อพยบมาต้ังรกรากยงัประเทศไตหวัน โดยโบราณวตัถุเหลาน้ีมมีากจนตองผลดัเปลี่ยน
ใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวตัถุโบราณช้ินเอกทีม่ช่ืีอเสียง เชนหยกผักกาดขาว หยกสี
น้ําตาลเหมอืนหมูสามช้ัน หมอโบราณ งาชางแกะสลักเปนตะกรอซอนกัน 21 ช้ัน จะมี
ใหชมตลอดป 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
จากน้ัน นําทานถายรูปกบั ตกึไทเป 101 ไมรวมคาขึน้ตึก ตึกระฟ�าสงูที่สดุในมหานครไทเป 

และเปนตึกที่สูงที่สดุในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับ



 

 

รางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนช้ันทั้งหมด 
101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารช้ันนํา
เชน DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , 
CHANEL ฯลฯ  

จากน้ัน แวะซือ้สินคาผลติภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆ ทีศ่นูยเครื่องสําอาง 

จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถงึทานอดีตประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวติั  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึง่ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเมือ่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถาน
แหงน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสําริด ทานเจียงไคเช็ค 
ซึ่งจะเปล่ียนเวรทกุๆช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน เดินทางสูวัดหลงซาน (Lungshan Temple) เปนหน่ึงในวดัที่เกาแกและมีช่ือเสียง
มากที่สดุแหงหน่ึงของเมืองไทเป ตัง้อยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยป
แลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงปค.ศ. 1738  เพื่อเปสถานที่สักการะบูชาสิง่ศัก
สิทธิ์ตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวดัพุทธของจีน
แตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวดัสไตลไตหวัน 
ทําใหที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมง
เจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเดิมสรางขึ้นเพือ่สักการะเจาแมกวนอิมเปน
หลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอื่นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 100 องคที่ดานใน
โดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เตา และขงจือ๋ เชน เจาแมทับทมิ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง, 
เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสตัยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒา
จันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผกูดายแดงใหสมหวงัดานความรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือทีค่นไทยรูจักกันใน

นาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยงัเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสี
ตางๆ เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสี
ไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถกูกวาไทย
ประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M 
,MUJI ซึง่รวมสินคารุนหายากและราคาถกูมากๆ 

เย็น ไ เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปปم�งอสิระอาหารเย็น ณ ซีเหมินตงิ 
ที่พัก Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 



 

 

 ใหทานไดผอนคลายความเม่ือยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลอืด ดวยการแช
น้ําแร แบบสวนตัวในหองพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่ก ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมือง ไ(เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
............................................................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตารางและวันเดินทาง ไตหวนั ทะเลสาบสุรยัินจันทราอทุยานอาลีซาน อทุยาน เยหลิ่ว หมูบาน

โบราณจิว่เฟم�น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี
เตียง พักเดี่ยว 

22 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
29 พ.ค. 62 03 มิ.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
05 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
19 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
03 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 



 

 

10 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
31 ก.ค. 62 05 ส.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
07 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
28 ส.ค. 62 02 ก.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
11 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
25 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
02 ต.ค. 62 07 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
09 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
16 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
23 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบทุี่นั่งได 

โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือ

ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทาน้ัน 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชและยานพาหนะ รบั–สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 



 

 

  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย 
  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรบัการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลกูทวัร 1 ทาน/ทริป(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคบัทปิคะ) 

 
**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเกบ็คาวซีาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท 
หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกาํหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 
กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกาํหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบรษัิทฯและผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆในกรณี
ถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาทีร่ะบตุามรายการทวัรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 



 

 

8.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไข
น้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญู
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงัน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


