
 

 

รหัสทัวร  BID1900641 
ทัวรไตหวัน  ไทเป  อาลีซาน  5 วัน 4 คืน (VZ) 
มิยาฮาราไอศกรีม   ตลาดกลางคืนเจยีอ้ี   นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน    
ชิมชาอูหลง   ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต   วัดเหวินหวู   วัดพระถังซําจั๋ง    
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   เจียงไคเช็ค   ตึกไทเป101   ซีเหมินติง 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก  กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาราไอศกรีม • เจียอ้ี • ตลาด
กลางคืนเจียอ้ี ไ(-/กลางวัน/เย็น) 
06.00 น. พรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 8 เคานเตอร Q 
สายการบินเวียดเจทแอรเวย 

VIETJET AIRWAY โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 
09.00 น. ออกเดินทางสู เมืองไถจง ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบนิ VZ560 
หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่

น่ังได ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเครื่องบินไดใน
คณะ ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขสายการบนิ    

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย
แลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เที่ยง ไบรกิารอาหารเที่ยง อิ่มอรอยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA 

เครื่องดื่มขึ้นช่ือของไตหวนั 
เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา) ★★พิเศษใหทานไดชิม
ไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวานเมอืงไทจง ทีม่ีดทีั้งความ
สวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีรานน้ี
เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดดัแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แตยงัคงกลิ่น
อายความลกึลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมีจดุขาย
เฉพาะตวัน่ีทาํใหราน Miyahara ดึงดูดลกูคาอยางไมขาดสาย 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอ้ี (ใชเวลาเดินทาง 1.30 นาที)  
ชอปปم�งตลาดกลางคืน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย  

คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
เมนูสเตกจานรอนใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เน้ือ ปลา และ บุปเฟ�ตสลดับาร 
 
 
 
 

 
ที่พัก SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

(เมืองเจียอ้ี) 

วันทีส่อง อาลีซาน • น่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอูหลง • ไถจง •  
ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานทีม่ีความสวยงามและมีช่ือเสียง

ที่สุดในเกาะไตหวัน นําทานเดินชมอทุยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวย
ป�าสนอายหุลายรอยป ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบ
พันป จากน้ัน สักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลซีาน 
จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมคารถไฟแลว) ผานเสนทางป�าสน 



 

 

ใหทานเพลดิเพลินกับบรรยากาศของอุทยานทีม่คีวามอุดมสมบูรณ ชมตนไมและ
ดอกไมตามฤดูกาล 

 

 

 

 

 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
จากน้ัน นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบตางๆ เพือ่ให
ทานไดชงชาอยางถกูวธิีและไดรับ
ประโยชนจากการด่ืมชา ทั้งชาอูหลง
จากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน 
และเลือกซือ้ชาอูหลงที่ขึ้นช่ือของ
ไตหวันไปเปนของฝากและดืม่ทาน
เอง 

นําทาน เดินทางกลับเมอืงไถจง (ใชเวลาเดินทาง 3.30 นาที)  
คํ่า ไบรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บฟุเฟตชาบน้ํูา 

นําทานเดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนทีใ่หญทีส่ดุในไตหวัน ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต ถนน
คนเดินของเมอืงไถจง สถานที่แหงน้ีติดกับหมายลัยฟ�งเจี๋ยทาํใหมีนักศกึษาของมหา
ลัยมาเดินเปนจํานวนมาก มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนาย
รองเทาผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลกัและอาหารทานเลน เชน ไก
ทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯหมาลาหรือซุปน้ําใส 



 

 

 

 

 
 

 

 
ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว (เมืองไถจง) 

วันทีส่าม วัดเหวินหวู • วัดพระถังซําจั๋ง • ลองเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา • ไทเป • เจียง
ไคเช็ค • ชมผลติภัณฑ • ปะการงัแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ไ(เชา/
กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทาน  สักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเห

วินหวูหรือ วดักวนอ ูวดัแหงน้ีเปนวัด
ใหมทีท่างการญีปุ่�นสรางขึ้นหลังจาก
ทําการสรางเขือ่นทําใหวดัเกา 2 วดั 
จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของวดัเห
วินหวูโครงสรางคลายกบัพระราชวงักู
กง ของประเทศจีน ภายในวิหาร
ประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซือ้สัตย และคุณธรรม การขอพรจาก
องคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูน้ี ชาวไตหวนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพ่ือเปน
การสกัการะองคเทพเจากวนอ ู



 

 

 
จากน้ัน นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 

LAKE แหลงน้ําจดืใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มา
จาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทติย และ ทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขือ่น
กักเก็บน้ําทําใหมขีนาดกวางขวาง และมคีวามสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร 
ลอมรอบดวยเทอืกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปและน้ําในทะเลสาบมีสี
เขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยาง
เครงครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซาํจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบนเนินเขาริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐขิองทานทางการประเทศญีปุ่�นเปนผูเก็บ
ดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษา
ไวที่น่ี 

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบด ี
 เดินทางสูไทเป (ใชเวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) 



 

 

จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถงึทานอดีตประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวติั  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จ
เยือนประเทศไตหวันเมือ่วันที่ 5 มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ 
อนุสรณสถานแหงน้ีคือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสาํริด 
ทานเจียงไคเช็ค ซึง่จะเปลี่ยนเวรทกุๆช่ัวโมง 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทานแวะชมของทีร่ะลกึ ผลิตภณัฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทาํเปน
เคร่ืองประดับทัง้สรอยคอและสรอยขอมือซึง่มกีารฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลใน
ระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหวัใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร 
ลดระยะเวลาฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียงัมผีลิตภัณฑ
เคร่ืองประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีล้ําคาจากใตทะเลของใตหวัน ทัง้จี้ประดับ 
แหวน ตางๆ ทัง้ยงัมปีะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึง่เปน
สิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน นําทานถายรูปกบั ตกึไทเป 101 (ไมรวมคาขึน้ตึก) ตึกระฟ�าสูงที่สดุในมหานคร
ไทเป และเปนตึกที่สงูที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 
ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจาํนวน
ช้ันทั้งหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
รานอาหารช้ันนําเชน DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , 
PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู ซีเหมินติงหรือที่คนไทยรูจกักันใน

นาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช
อปปم�งของวัยรุนและวัยทาํงานของ
ไตหวัน ยงัเปนแหลงช็อปปم�งของ
นักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปน
ถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ 
เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจาก
เสาขางทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนาํสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA 
TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายาก
และราคาถกูมากๆ  

คํ่า ไอิสระอาหารม้ือเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินตงิ 
ที่พัก EHOM HOTEL หรือเทียบเทา ประเทศไตหวัน  
วันทีส่ี ่ รานขนมพายสบัปะรด • อุทยานแหงชาติเยหลิว่ • ถนนโบราณจิว่เฟم�น • 

เสนทางรถไฟสายผิงซี • ศูนยเครือ่งสาํอาง • ตลาดปลาไทเป ไ(เชา/กลางวนั/
เย็นอิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานแวะชม รานขนมพายสบัปะรด รานน้ีเปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจาก

การทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก 
ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมแูผน ขาวตังสาหราย ฯลฯ 



 

 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลื่อนทีข่องแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึง่เกิดจากการกดัเซาะของน้ํา
ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที ่หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญงิ 
หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟค
น้ําทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 

 

 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�น Jiufen Old Street หมูบาน
โบราณบนไหลเขาซึง่ในอดีตเคยเปนแหลงขดุทองช่ือดังของไตหวัน เมือ่กาลเวลา
ผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิง่ดงึดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมราน
รวงตางๆทัง้รานน้ําชา รานขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมวิวทวิทศันของบานโบราณ
ซึ่งประดบัดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก 
 

 

 

 

 

 



 

 

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายส้ันๆ ที่ยงัคงความเปนอดีต
ทั้งในสวนของอาคารบานเรือนและสถานีรถไฟไวไดเปนอยางด ีดวยระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขางแคบ เปดใหบริการต้ังแตยุคที่
ประเทศญี่ปุ�นเขามาปกครองชวงป 1921 ในอดีตเคยเปนเสนทางขนสงถานหินจาก
การทําเหมืองแรแตปจจุบันทางรัฐบาลไตหวันไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเสนทาง
การทองเที่ยวที่มช่ืีอเสียง ถงึแมวาจะเปนเสนทางรถไฟสายเกาทีม่ีอายุเกือบ 100 ป
แตสภาพของรถไฟและเสนทางที่เปดใหบริการยังสมบูรณพรอมใชงานเสมอ 
เสนทางสายผิงซีเร่ิมเปนทีนิ่ยมต้ังแตป 2011 เน่ืองจากภาพยนตรรกัโรแมนติกช่ือดงั
ของไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”ไดมาใชเปนสถานที่ถายทําฉาก
สําคัญของหนังสถานีซือเฟم�นสถานียอดฮิตของเหลานักทองเที่ยว เปนอีกหน่ึงสถานี
ที่ผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคมกระดาษ) ลกัษณะเดนของซือ
เฟم�นคือมีเสนทางรถไฟที่ต้ังคูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟم�นใหความรูสึกคลายกับ
ตลอดรมหุบของบานเรา ทัง้ยงัมคีวามสําคัญทางดานประวติัศาสตรและวัฒนธรรม
ในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัวเมอืงเต็มไปดวยรานคา, รานอาหาร
พื้นเมือง, รานขายของทีร่ะลึกและอ่ืนๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน แวะซือ้สินคาผลติภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆ ทีศ่นูยเครื่องสําอาง 
จากน้ัน เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลงรวมอาหารทะเล

สดๆ ที่ใหญที่สุดของไตหวัน สถานที่แลนดมารกอีกหน่ึงแหงของไตหวัน เปดตวั
อยางเปนทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นทีต่ลาดเดิมเมื่อป 2012 ซูเปอรมารเกต็
สไตลญี่ปุ�นขนาดใหญอาณาจกัรแหงอาหารสดใหมทัง้ของทะเล ที่จัดใหบริการเปน
โซนของแตละประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซน



 

 

ตางๆ มาใหครัวในตลาดปลาปรุงสกุไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหาร
และความสะอาดที่จะทําใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป 
ที่พัก EASTERN HOTEL AND RESORT  หรอืเทียบเทา (เมืองเถาหยวน) 

ใหทานไดแชน้ําแรสวนตัวในหองพักชวยใหเลือดหมุนเวียนด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่า  ไทเป • หมูบานสายรุง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ  ไ (เชา/-/-)   
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่

ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซ่ึงสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปน
ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกาํแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ



 

 

บุคคลทัว่ไปทําใหมีช่ือเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

  
 

นําทานเดินทางสูสนามบนิไทจง  เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.30 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที ่VZ561 

**ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
............................................................................................................................. 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตาราง วันเดินทาง ไตหวัน ไถจง 5 วัน 4 คนื โดยสายการบินเวียตเจตแอร (VZ) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

09 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

11 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

16 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

25 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 เม.ย. 62 05 เม.ย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 



 

 

06 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62 30+1 18,900 18,900 18,500 4,000 

20 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

11 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

18 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 30+1 19,900 19,900 19,500 4,000 

25 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 มิ.ย. 62 05 มิ.ย. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

08 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

15 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62 30+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

22 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

29 มิ.ย. 62 03 ก.ค. 62 30+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบทุี่

น่ังได โดยทางสายการบนิจะเปนผูกําหนด 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคู

หรือตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระ
เงินกอนการเดนิทางเทาน้ัน 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชและยานพาหนะ รบั–สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 1 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทาน
ละ 7 กก./1ใบ 
 

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

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลกูทวัร 1 ทาน/ทริป(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็คาวซีาเพ่ิมอีกทานละ 
1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูตกิาํหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 
กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระ
เงินคะ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงินมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจาํ
ทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมด
ไมวากรณใีดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางไดตามความเปนจรงิ ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทกุกรณี 

4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกาํหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระคาเสยีหาย
ตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอ
สงวนสทิธิ์เลือ่นวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 
10 วันกอนการเดนิทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน



 

 

ไฟลทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาทีร่ะบตุามรายการทวัรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 

8.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษัิทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถงึและไมสามารถเดนิทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯได



 

 

ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�า
เกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบรกิาร
ไมวากรณใีดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทัง้หมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


