
 

 

รหัสทัวร BID1901942 

ทัวรไตหวัน มหศัจรรย..TAIPEI 5 วัน 3 คืน (SL) 
ลองเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา   สักการะอัฐิพระถังซําจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง 
วัดเหวินหวู   อุทยานธรณี เยหลิว   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 

อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ยานซีเหมินติง   ไถจงไนทมาเก็ต 
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึก) 

 



 

 

พิเศษ!! ปลอยโคมลอยกระดาษ 
พิเศษ!! อ่ิมอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องด่ืมขึ้นช่ือของ
ไตหวัน 
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟตชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา 

 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง        ไ (-/-/-) 
23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 7 

เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บานสายรุง ● หนานโถว 
● ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู ● รานใบ
ชา ● ไถจง                      ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

03.10 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ 
SL 398 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
เชา ไบริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองดื่ม

ขึ้นช่ือของไตหวัน 
นําทานเดินทางสูเมือง ไถจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่

ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปน
ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟตชาบู หมอไฟไตหวัน หรือไถวันฮั่ว

กัว นํ้าซุปหมาลาหรือซุปน้ําใส 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน

จันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของ
ชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระ
อาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยัน
จันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บนํ้าทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูง
เหนือระดับนํ้าทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดรับการดูแล
เร่ืองความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง 
ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทาง
ไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดน
ชมพูทว ีปเดิมอัฐิของท านทางการ
ประเทศญี่ปุ �นเปนผูเก็บดูแลรักษาไว 
และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน 
ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่น่ี
  

จากน้ัน นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัด
เหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงนี้เปน
วัดใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้นหลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยู
ไตเขื ่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู โครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยม
แขวนกระดิ่งลมเพ่ือเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู   

 นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชา
อยางถูกวิธีและไดรับประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมือง
ฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงท่ีขึ้นชื่อของไตหวันไปเปนของฝากและด่ืมทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางกลับเมืองไถจง นําทานเดินช็อปปم�งไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดิน
ของเมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งม้ือหลัง และอาหารทานเลน เชน 
ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ไถจงไนทมาเก็ต 
ที่พัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศ

ไตหวัน (เมืองไถจง) 
วันที่สาม ไถจง ● ไทเป ●รานขนมพายสับปะรด ● อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ● ตึก 

ไทเป 101 (ไมรวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง ● 
ถนนคนเดินซีเหมินติง     ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยว

แหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย 
ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จ
เยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ 
อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสาํริด 
ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ 
จากน้ัน นําทานชมตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89) ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานครไทเป 

และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับ
รางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้น
ทั้งหมด 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 และ ภายในตึกยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก 
โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 
1,010 เมตรตอนาที ใชขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที 
เพ่ือไปชมวิว ณ ช้ัน 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานแวะชมของที ่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ ่งทําเปน

เครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมี
คุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลใน
ระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซ
เมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัว 

หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญ
มณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดง
เปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกัน

ในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน 
ยังเปนแหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบง
โซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุ
หมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย 
ซ ึ ่ งราคาถ ูกกว าไทยประมาณ 30 % ได แก   ONITSUKA TIGER , NEW 
BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ ่งรวมสินคารุ นหายากและราคาถูก
มากๆ  

คํ่า ไอิสระอาหารม้ือเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
 



 

 

วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเยหลิ่ว ● หมูบานโบราณจิ่วเฟน ● ปลอยโคมลอยกระดาษที่
ทางรถไฟสายเกาผิงซ ี● ศูนยเคร่ืองสําอาง ● ตลาดปลา     
        ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี 

ของประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่
ของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟกน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู�ดสไตลจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจ่ิวเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขา

ซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆทั้งราน
นํ้าชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซึ่งประดับดวย
โคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวน
มาก 



 

 

 
 
เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเปนอดีต

ทั้งในสวนของอาคารบานเรือนและสถานีรถไฟไวไดเปนอยางดี ดวยระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขางแคบ เปดใหบริการต้ังแตยุคที่
ประเทศญี่ปุ�นเขามาปกครองชวงป 1921 ในอดีตเคยเปนเสนทางขนสงถานหินจาก
การทําเหมืองแรแตปจจุบันทางรัฐบาลไตหวันไดมีการพัฒนาจนกลายเปนเสนทาง
การทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง ถึงแมวาจะเปนเสนทางรถไฟสายเกาท่ีมีอายุเกือบ 100 ป
แตสภาพของรถไฟและเสนทางท่ีเปดใหบริการยังสมบูรณพรอมใชงานเสมอ 
เสนทางสายผิงซีเร่ิมเปนที่นิยมตั้งแตป 2011 เน่ืองจากภาพยนตรรักโรแมนติกชื่อ
ดังของไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”ไดมาใชเปนสถานที่ถายทํา
ฉากสําคัญของหนังสถานีซือเฟم�นสถานียอดฮติของเหลานักทองเที่ยว เปนอีกหน่ึง
สถานีที่ผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคมกระดาษ) ลักษณะเดน
ของซือเฟم�นคือมีเสนทางรถไฟที่ต้ังคูขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟم�นใหความรูสึก
คลายกับตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, 
รานอาหารพื้นเมือง, รานขายของทีร่ะลึกและอ่ืนๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย 



 

 

 
จากน้ัน แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ทีศู่นยเคร่ืองสําอาง 
จากน้ัน เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลงรวมอาหารทะเล

สดๆ ที ่ใหญท ี ่ส ุดของไต หวัน 
สถานที่แลนดมารกอีกหนึ่งแหง
ของไต หวัน เป ดตัวอยางเปน
ทางการหลังจากการปรับปรุง
พ ื ้นท ี ่ตลาดเดิมเม ื ่อป   2012 
ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี่ปุ�นขนาด
ใหญอาณาจักรแหงอาหารสด
ใหมทั้งของทะเล ที่จัดใหบริการ
เปนโซนของแตละประเภทอาหารจํานวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสด
จากโซนตางๆ มาใหครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของ
อาหารและความสะอาดที่จะทําใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

คํ่า ไอิสระอาหารม้ือเย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาไทเป 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว  
วันที่หา ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ     

 ไ(เชา/-/-) 
06.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที ่ยวบินที่ SL 399 (ไมมี

บริการอาหารบนเครื่อง) 



 

 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
............................................................................................................................... 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเยหลิ่ว หมูบานโบราณจ่ิว
เฟم�น ปลอยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

16 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 12,999 4,000 
31 ส.ค.62 04 ก.ย.62 25 15,999 15,999 14,999 4,000 
05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 12,900 12,900 11,900 4,000 
27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 
04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
18 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 
01 พ.ย.62 05 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

 

02 พ.ย.62 06 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
03 พ.ย.62 07 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
08 พ.ย.62 12 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
09 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
10 พ.ย.62 14 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
15 พ.ย.62 19 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
16 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
17 พ.ย.62 21 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
22 พ.ย.62 26 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
23 พ.ย.62 27 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000 
24 พ.ย.62 28 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
29 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
30 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 16,900 16,900 15,900 4,000 
07 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 25 16,900 16,900 15,900 4,000 
08 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 25 16,900 16,900 15,900 4,000 
13 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
14 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
20 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
21 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
22 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 
27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25 16,900 16,900 15,900 4,000 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได 

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

ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

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

การทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต

,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา



 

 

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
**ขณะนี้นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมายื่นวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท 
หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

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

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณี
เจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี 



 

 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน
ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ท ุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบุตามรายการทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก

ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั ้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 


