
 

 

รหัสทัวร BID1900640 

ทัวรไตหวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอ่ิม 6 วนั 4 คืน (SL) 
หมูบานสายรุง   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง 
อุทยานอาลีซาน   ถนนโบราณจิ่วเฟم�น 
ชอปปงที่ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต ยานซีเหมินติง และถายรูปกับตึกไทเป 101 

 



 

 

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องด่ืมขึ้นช่ือของไตหวัน 

พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมาลาหรือทานซุปน้ําใส สเตกจานรอน บุปเฟ�ตสลัดบาร 
พิเศษ!! แชน้ําแร แบบสวนตัวในหองพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผา+รม+พัด 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง                        ไ (-/-/-) 
23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาทเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที ่อํานวยความ

สะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมูบานสายรุง ● MIHAYARA 

ICE CREAM ● ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเห
วินหวู ● เจียอี ้                 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

03.10 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ 
SL398  
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 



 

 

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

เชา ไ บริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA 
เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไตหวัน 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่
ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปน
ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา)  



 

 

★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สุดยอดรานของหวาน
เมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารชื่อดัง
ของเมืองไทจง เดิมทีรานนี้เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหาร
และขายของฝาก แตยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตง
แนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคา
อยางไมขาดสาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเปน THE MUST ที่ตองมาเลยทีเดียว 

ไมงั้นพลาดอยางแรง !!! รานนี้ คือตอนนี้ตกแตบรรยากาศเขาTheme เทศกาลตางตาง
ดวย พนักงานก็แตงตัวนารัก เขาบรรยากาศ เหมือนหลุดเขาไปอีกโลกนึงเลย  
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลา

ประธานาธิบด ี
นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ 
วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงน้ี
เปนวัดใหมที ่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้น
หลังจากทําการสรางเขื ่อนทําใหวัด
เก า  2 วัด จมอย ู  ไต  เข ื ่ อน การ
ออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสราง
คลายกับพระราชวังกูกง ของประเทศ
จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา



 

 

กวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ 
วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองค
เทพเจากวนอู 

จากน้ัน นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 
LAKE แหลงนํ ้าจืดใหญที ่สุดบน
เกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบ
สุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออก
ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระ
อาทิตย   และ ทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร 
ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการ
สรางเขื่อนกักเก็บนํ้าทําใหมีขนาด
กวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบนเนินเขาริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื ่อของพระในสมัยราชวงศถังที ่เดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเก็บ
ดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษา
ไวที่น่ี 

 
จากน้ัน  นําทานเดินทางตอสูเมืองเจียอี้ 
คํ่า ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอน 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับ
หัวหนาทัวรในวนัเดินทางไดเลยคะ 
 

  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเจียอี้) 
วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● รานใบชา ● ไถ
จง ● ไนทมารเก็ต          ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง

ท ี ่ส ุดในเกาะไต หวัน น ํา
ทานเดินชมอุทยาน ตาม
เสนทางธรรมชาติโอบลอม
ไปดวยป�าสนอายุหลายรอย
ป ไปจนถึงอายุ 2,500 ป
และชมสวนซากุระและดอก
กุหลาบพันป จากนั ้นนํา
ทานสักการะเจาพอเสือ 
ณ ศาลเจ าพ อเส ือกลาง
อุทยานอาลีซาน จากนั้น นําทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน 
ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและ
ดอกไมตามฤดูกาล 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 



 

 

จากน้ัน นําทานชิมชาอู หลง และ ชมการ
สาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทาน
ได  ช ง ช าอย  า ง ถ ู ก วิ ธ ี แ ล ะ ได  รั บ
ประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลง
จากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน 
และเลือกซื ้อชาอู หลงที ่ข ึ ้นชื ่อของ
ไตหวันไปเปนของฝากและด่ืมทานเอง 

นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง 
คํ่า ไบริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมาลาหรือทานซุปนํ้าใสใหทานได

เลือกสรร  
 
 
 
 
 
นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต ถนนคนเดิน

ของเมืองไถจง มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทา
ผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเลน เชน ไกทอด
ฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 
วันที่สี่ ไถจง ● ไทเป ● รานขนมพายสับปะรด ● อุทยานเยหลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่ว

เฟم�น ● ตลาดปลาไทเป                     ไ (เชา/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานแวะ

ชมรานขนมพายสับปะรดรานนี ้เปนรานซึ ่งไดการรับรองคุณภาพจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก 
ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตัง
สาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 



 

 

จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของ
แผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของ
นํ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟคน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  ถนนโบราณจิ่วเฟ น Jiufen Old Street หมู�م บาน
โบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลา
ผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชม
รานรวงตางๆทั้งรานนํ้าชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบาน
โบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ัน เ ดิ นทา งส ู   ตลาดปลา ไท เป 
( Taipei Fish Market) เ ป น
แหลงรวมอาหารทะเลสดๆ ที่
ใหญท ี ่ส ุดของไต หวัน สถานที่
แลนด มาร กอ ีกหน ึ ่ งแห  งของ
ไตหวัน เปดตัวอยางเปนทางการ
หลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาด
เดิมเมื่อป 2012 ซูเปอรมารเก็ต
สไตลญี่ปุ �นขนาดใหญอาณาจักร
แหงอาหารสดใหมทั้งของทะเล ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละประเภทอาหาร
จํานวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัวในตลาด
ปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทํา
ใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

เย็น ไ เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปปم�งอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ที่พัก EHOME HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเถาหยวน) 
วันที่หา ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑกูกง ● ถายรูป

กับตกึไทเป 101 ● ศูนยเครื่องสําองค ● อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลง
ซาน ● ชอปปم�งซีเหมินติง                        ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานแวะชมของที ่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE)ซึ ่งทําเปน

เครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจาก
อ ุปกรณ อิเล ็คทรอนิคสปรับความ
สมด ุลในระบบต างๆของร างกาย
สามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความ
ดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลา
ฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายใน
ศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับ



 

 

จากปะการังสีแดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ 
ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึง
บารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

นําทานชม พิพิธภัณฑ สถานแห งชาติไต หวัน ก ู กง  (Gu Gong National Palace 
Museum)พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑแหงน้ีเปนสถานที่รวบรวม
ศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติลํ้าคา ซึ่งบางชิ้นมีอายุยอนหลังไปถึง 5 พันป 
จากพระราชวงศจีนทุกราชวงศ ภายในพิพิธภัณฑรวบรวมไวไดถึงกวา 620,000 
ชิ้น ซึ่งสมบัติลํ่าคาเหลานี้ทานประธานาธิบดีไดนํามาจากประเทศจีนแผนดินใหญ
โดยขนลงเรือมาพรอมกับชาวจีนที ่อพยบมาตั ้งรกรากยังประเทศไตหวัน โดย
โบราณวัตถุเหลาน้ีมีมากจนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ิน
เอกที่มีชื่อเสียง เชนหยกผักกาดขาว หยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามชั้น หมอโบราณ 
งาชางแกะสลักเปนตะกรอซอนกัน 21 ช้ัน จะมีใหชมตลอดป 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
จากน้ัน นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไมรวมคาขึ้นตึก ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานคร

ไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 
ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวน
ชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ
ร  า น อ า ห า ร ชั ้ น น ํ า เ ช  น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA .  ROLEX , 
PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากน้ัน แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ทีศู่นยเคร่ืองสําอาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง 
ณ อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�น
สําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน เดินทางสูวัดหลงซาน (Lungshan Temple) เปนหนึ ่งในวัดที ่เกาแกและมี
ชื ่อเสียงมากที ่สุดแหงหน่ึง
ของเมืองไทเป ตั้งอยูในแถบ
ยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 
300 ร อยปแลว สร างขึ้น
โดยคนจีนชาวฝูเจี ๊ยนชวงป
ค.ศ. 1738  เพื่อเปสถานที่
สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตาม
ความเช ื ่อของชาวจ ีน มี
ร ู ป แ บ บ ท า ง ด  า น
สถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย 
จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวไม
ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia 
Longshan)แตเดิมสรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจา
องคอื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา 100 องคที่ดานในโดยมาจากทั้ง
ศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง, เทพเจา
กวนอู เรื่องความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา 
ที่เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก 

คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่
คนไทยร ู จักกันในนาม สยามส
แควรแหงไทเปเปนยานชอ็ปปم�งของ
วัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยัง
เปนแหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยว
ดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคน
เดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน 
แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไว
อยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทย



 

 

ประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M 
,MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ 

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

แชนํ้าแร แบบสวนตัวในหองพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง   ไ(เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสู ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไมมี

บริการอาหารบนเครื่อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เยหลิ่ว 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

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 
30 ต.ค.62 04 พ.ย.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
06 พ.ย.62 11 พ.ย.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
11 พ.ย.62 16 พ.ย.62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
13 พ.ย.62 18 พ.ย.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 
18 พ.ย.62 23 พ.ย.62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
20 พ.ย.62 25 พ.ย.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่

นั่งได โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคู

หรือตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและ
ชําระเงินกอนการเดินทางเทานัน้ 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทาน

ละ 7 กก./1ใบ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย 
 คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง
,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 

1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระ

เงินคะ 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจาย



 

 

ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบตุามรายการทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


