
 

 

รหัสทัวร  BID2000481  
ทัวรไตหวัน มหัศจรรย..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุม ฟารมแกะชิงจ้ิง น่ังรถไฟความเร็วสูง THSR 
● ไถจง ● หมูบานสายรุง ● เจียอ้ี ● ตลาดเหวินฮวา ไนทมาเก็ต  
เจียอ้ี ● รานใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป  
● ไถจง ● รานพายสับปะรด ● มิยาฮารา ไอศกรีม  ● ตลาดอ้ีจงไนทมารเก็ต  
หนานโถว ● ฟารมแกะชิงจิง ● ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซําจ๋ัง ● วัดเหวินหวู ● ไถจง  
ไทเป ● ศูนย GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาบัตรข้ึนชั้น89) 
ศูนยเคร่ืองสําอาง ● อนุสรณสถานเจียงไคเชค ●  ซีเหมินติงไนทมาเก็ต 
วัดหลงซาน ● น่ังรถไฟความเร็วสูง TSHR สูเมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน 

 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมูบานสายรุง ● เจียอ้ี 
● ตลาดเหวินฮวา ไนทมาเก็ต ไ(-/BOX SET/เย็น) 

05.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ช้ัน 4  เคาทเตอร S ประตู 9 เคานเตอร
สายการบิน CHINA AIRLINES (CI)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 

08.3 5 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI838  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
แลว  
(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง(  

จากนั้น เดินทางเขาสูเมืองไทจง (ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง)  ระหวางทาง บริการ  SET 
BAKERY & MILK TEA ของวางและชานมเคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือของไตหวัน 

นําทาน จากนั้น เดินทางสูหมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงคราม
กลางเมืองของจีนท่ีล้ีภัยมาอยูกันท่ีไตหวัน ซ่ึงสรางข้ึนอยางงายๆจากวัสดุท่ัวไป แตไดรับ



 

 

การเพนทเปนลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนท่ีสนใจ
ของบุคคลท่ัวไปทําใหมีช่ือเสียงจนกลายเปนแหลงทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทจงไปในท่ีสุด 
นําทาน เดินทางสูเมือง เจียอ้ี 

   

จากนั้น นําทานชอปปم�ง ตลาดกลางคืนเหวินฮวาไนทมาเก็ต ซ่ึงเปนตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
มณฑลเจียอ้ีในตอนกลางวันถนน Wenhua เปนถนนสําหรับ การคมนาคมเหมือนถนน
อ่ืนๆท่ัวไปและกลายมาเปนถนนคนเดินในตอนกลางคืน  มีสินคาทุกประเภทวางขายและ
ไดรับการเลือกใหเปน 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนท่ีดีท่ีสุดในไตหวัน 

ค่ํา ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอน 
ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เน้ือ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 

   



 

 

ที่พัก KUAN HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเจียอ้ี) พัก คืน 1 

วันที่สอง เจียอ้ี ● รานใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● ไถจง ● 
รานพายสับปะรด ● มิยาฮารา ไอศกรีม  ● ตลาดอ้ีจงไนทมารเก็ต ไ(เชา/กลางวัน/
อิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้น นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบ

ตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ
ประโยชนจากการด่ืมชา ท้ังชาอูหลงจากอาลีซาน ชา
จากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอูหลงท่ีข้ึนช่ือของ
ไตหวันไปเปนของฝากและด่ืมทานเอง 

จากนั้น เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยาน
อาลีซานอุทยานท่ีมีความสวยงาม
และมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตหวัน 
นําทานเดินชมอุทยาน ตาม
เสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวย
ป�าสนอายุหลายรอยป ไปจนถึง
อายุ 2, 500 ปและชมสวนซากุระ
และดอกกุหลาบพันป จากนั้นนํา
ทานสักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากน้ัน นําทานนั่ง
รถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยาน
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 
** ในชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ
ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศของแตละวัน   

 



 

 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง นําทานแวะชมรานขนมพายสับปะรดรานน้ีเปนรานซ่ึงไดการ

รับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคา
แนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน 
ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา) ★★พิเศษใหทานไดชิม

ไอศกรีมทานละ 1SCOOP★★สุดยอดรานของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีท้ังความสวยและ
ความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดังของเมืองไทจง เดิมทีรานน้ีเปน
โรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แตยังคงกล่ินอายความ
ลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวน่ีทําให
ราน Miyahara ดึงดูดลูกคาอยางไมขาดสาย 



 

 

    
จากนั้น นําทานเดินทางสูตลาดกลางคืนอ้ีจง 

(Yizhong Street Night 
Market) ถนนคนเดินอ้ีจงเปนหน่ึงใน
ถนนท่ีนาสนใจ มีท้ังแฟช่ัน เส้ือผา 
รองเทา ท่ีทันสมัยราคาไมแพง 
อาหารทานเลน ของกิน ท่ีน่ีคอนขาง
คึกคักชวงเวลากลางวันจันถึงกลางคืน
เลย เพราะวาอยูติดกับมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันพวกแฟช่ันจะเนนกลุมวัยรุนนักศึกษา รวมถึงรานอาหารและคาเฟ� ตางๆ ก็มีให
เลือกเขาไปทานท่ีน่ี (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 

ค่ํา ไอิสระอาหารค่ํา ณ อ้ีจงไนทมาเก็ต 
ที่พัก INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ประเทศไตหวัน 

(เมืองไถจง) 
วันที่สาม หนานโถว ● ฟารมแกะชิงจิง ● ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซําจ๋ัง ● 

วัดเหวินหวู ● ไถจง ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทาน เดินทางสูเมือง หนานโถว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 



 

 

จากนั้น เขาชมฟารมชิงจิง(Cingjing 
Farm) ท่ีไดรับสมญานามวา  
“สวิตเซอรแลนดแดนไตหวัน” ต้ังอยู
ในเขต หมูบาน Datong Village 
แหงเมืองหนานโถว อยูบนภูเขาสูง มี
อุณหภูมิอากาศท่ีเย็น สบายตลอดป
พรอมท้ังวิวทิวทัศนท่ี เม่ือป ค.ศ.
1961 มีนายทหารท่ีไปรบจาก
สงคราม คอมมิวนิสต ในแถบชายแดนไทย-พมา-ยูนนานกลับคืนสูไตหวัน ไดเริ่มทําการ
พลิกฟم�นผืน ดินตรงน้ี ใหเปนฟารมแกะชิงจิงท่ีสวยงามในปจจุบัน** ในชวงประมาณ
ปลายเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิดอกซากุระกําลังเบง
บาน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศของแตละวัน ** 

 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมอน่ึงจักรพรรดิ 
จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE 

แหลงน้ําจืดใหญท่ีสุดบนเกาะไตหวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศ
ตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมี



 

 

ลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมี
ขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง 
จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจาก

มสะอาดและมลพิศอยางเครงครัดไดรับการดูแลเรื่องควา  

 

จากนั้น นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจ๋ังหรือ วัดเสวียนกวง ต้ังอยูบน
เนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญ



 

 

พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีป
เดิมอัฐิของทานทางการประเทศ
ญี่ปุ�นเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และได
แบงมอบใหกับประเทศไตหวัน 
ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไว
ท่ีน่ี 

จากนั้น นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ 
วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหง
น้ีเปนวัดใหมท่ีทางการญ่ีปุ�นสรางขึ้นหลังจากทําการสรางเข่ือนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยู

เข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูไต  ้ กง ของประเทศจีน 
ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพร
จากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูน้ี ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพ่ือเปนการ
สักการะองคเทพเจากวนอ ู จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู เมืองไทจง 

ค่ํา ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก INHOUSE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน ประเทศไตหวัน 

(เมืองไถจง) 
วันที่ส่ี ไทเป ● ศูนย GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาบัตรข้ึนช้ัน(89 ● ศูนย

เคร่ืองสําอาง ● อนุสรณสถานเจียงไคเชค ●  ซีเหมินติงไนทมาเก็ต    
ไ(เชา/กลางวัน/อิสระ) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง(  
นําทาน แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซ่ึงทําเปนเคร่ืองประดับท้ัง

สรอยคอและสรอยขอมือซ่ึงมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจาก
รังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวย
ป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหส้ันลง
และภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ําคาจากใต



 

 

ทะเลของใตหวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน ตางๆ ท้ังยังมีปะการังแดงเปนตน ซ่ึงเปนของประดับ
บานชาวไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

 

จากนั้น ถายรูปชม ตึกไทเป ไมรวมบัตรข้ึนช้ัน)10189)ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานครไทเป และ
เปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในป พ.ศ. 2, 547 – พ.ศ .2 , 553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล 

“ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม ”ตึก ไทเป 101 มีจํานวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน 
และ ช้ันใตดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 นอาหารช้ันนําเชนจะเปน หางสรรพสินคา และรา DIN 

TIA FUNG DIMSUM  ,ZARA . ROLEX , PANNERAI  ,DIOR , CHANEL ฯลฯ 
และ ภายในตึกยังมีลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness Book 
World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรตอนาที ใชข้ึนจากช้ัน โดย 88 ไปยัง ชั้น 5

ใชเวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ช้ัน 89  

  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
นําทาน แวะซ้ือสินคาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆ ท่ีศูนยเครื่องสําอาง 
จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ . 2, 506 าง ณ อนุสรณสถานและไฮไลทอีกอย
แหงนี้คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึง
จะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

   

นําทาน เดินทางสู ซีเหมินติง (อิสระอาหาร
ค่ําตามอัธยาศัย) หรือท่ีคนไทยรูจัก
กันในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปน
ยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางาน
ของไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปم�งของ
นักทองเท่ียวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปน
ถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ 
เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจาก
เสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนําสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวาไทยประมาณ 30  %ไดแก ONITSUKA TIGER , 



 

 

NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคารุนหายากและราคาถูก
มากๆ  

 
ค่ํา  ไอิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก  NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL ใหทานไดแชน้ําแรสวนตัวในหองพักชวยให
เลือดหมุนเวียนดี 
  ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลือด ดวยการแชน้ําแร 
แบบสวนตัวในหองพัก 

     

วันที่หา วัดหลงซาน ● น่ังรถไฟความเร็วสูง TSHR สูเมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● 
กรุงเทพฯ          ไ(เชา/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน 
(Lungshan Temple)  เปน
หน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหนึ่งของ
เมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยาน
เมืองเกา มีอายุเกือบ 300 
รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีน
ชาวฝูเจ๊ียนชวงปค.ศ. 1738  
เพ่ือเปสถานท่ีสักการะบูชา
ส่ิงศักสิทธ์ิตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของ
จีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน 
ทําใหท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมง
เจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเดิมสรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปน
หลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 100 องคท่ีดานใน
โดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ เชน เจาแมทับทิม ท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง, 
เทพเจากวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยและหนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา 
ท่ีเช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก 

จากนั้น นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟไทเปเมนสเตช่ัน เพื่อน่ังรถไฟหัวจรวดหรือรถไฟความเร็วสูง 
THSR (TAIWAN HIGH SPEED RAIL) ไปเมืองเถาหยวน ใชเวลาน่ังรถไฟประมาณ 
19 นาที ซ่ึงหากนั่งรถบัสตองใชเวลา 1 ชม. รถไฟหัวจรวดของไตหวันความเร็วเต็มสปด
อยูท่ี 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เปนรถไฟรุนที่มีความเร็วติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกระหวาง
เดินทางทานสามารถชมวิวทิวทัศ 



 

 

 

11.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
13.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI831 

**ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
............................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ไตหวัน ชมอุทยานอาลีซาน ฟารมแกะชิงจ้ิง 5 วัน 4 คืน                          โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

12 ก.พ.63 16 ก.พ. 63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 

04 มี.ค. 63 08 มี.ค.63 25+1 19,900 19,500 18,900 4,500 

18 มี.ค.63 22 มี.ค. 63 25+1 18,900 18,500 17,900 4,500 

02 เม.ย. 63 06 เม.ย. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

01 พ.ค. 63 05 พ.ค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

02 พ.ค. 63 06 พ.ค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,500 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพรอมคณะอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่น่ังได

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

ตองการพักเด่ียวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทาน้ัน 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30กก./ทาน และ ถือข้ึนเคร่ืองไดทานละ 7 กก./1ใบ 

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

การทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต

,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

  คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถผูชวยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

  **ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปล่ียนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,700 บาท 
หรือมากกวาตามที่สถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 

  กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเง่ือนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 

  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,บาท 000 สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ )ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน(  
กรณียกเลิก : 

  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน
ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดย
ไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

  กรณีใชพาสปอรตขาราชการเลมสีน้ําเงินเดินทาง จะตองทําวีซาเขาประเทศไตหวัน กรุณา
แจงเจาหนาที่ทุกคร้ังที่ทําการจอง 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ท่ีไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

  กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารุดจากสายการบิน 



 

 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

  ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 

 


