
 

 

รหสัทวัร BID1901942 
ทัวรไตหวัน มหศัจรรย..TAIPEI  5 วัน 3 คนื (SL) 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - สกัการะอฐัิพระถงัซาํจั๋ง - ขอพรเทพเจากวนอู - อทุยานธรณีเยหลิว 

ชมหมูบานโบราณจิว่เฟم�น - อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ - ชอปปم�ง ยานซีเหมินตงิ 

ไถจงไนทมาเกต็ และตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตกึ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก สนามบนิดอนเมือง   ไ (-/-/-) 
23.30 น. พรอมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 

เคานเตอรสายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาทีค่อยอาํนวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

 

 
 
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บานสายรุง ● หนานโถว ● 

ลองเรือทะเลสาบสุรยิันจันทรา● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู ● รานใบชา ● 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 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
แลว  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เชา ไบรกิารอาหารเชา อิ่มอรอยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อ
ของไตหวนั 
นําทานเดินทางสูเมือง ไถจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 



 

 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัย
มาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลาย
ตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําใหมี
ชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน พิเศษ!! บฟุเฟตชาบ ูหมอไฟไตหวัน หรือไถวันฮั่วกวั นํ้า
ซุปหมาลาหรอืซุปนํ้าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุรยิันจันทรา หรือ 

SUN MOON LAKE แหลงนํ้าจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยัน
จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกัก
เก็บนํ้าทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 750 เมตร ลอมรอบ
ดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใส
สะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบน

เนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิม
อัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผู
เก ็บด ูแลรักษาไว และได แบงมอบ
ใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของ
ทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่  

จากนั้น นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัด
เหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงนี้เปน
วั ด ใหม ท ี ่ ทางการญ ี ่ ป ุ �นสร างขึ้น
หลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา 
2 วัด จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของวดัเหวนิหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวน
กระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอ ู  



 

 

 นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถกู
วิธีและไดรับประโยชนจากการดืม่ชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และ
เลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของไตหวันไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นําทานเดินทางกลับเมืองไถจง นําทานเดินช็อปปم�งไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดินของ

เมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเลน เชน ไกทอด
ฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

คํ่า ไอิสระอาหารคํ่า ณ ไถจงไนทมาเกต็ 
ที่พัก REN MEI FASHION TAICHUNG หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศไตหวัน 

(เมืองไถจง) 
วันที่สาม ไถจง ● ไทเป ●รานขนมพายสับปะรด ● อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 

(ไมรวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมิ
นติง   ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
 นําทานเดินทางกลับสูเมอืงไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ 

จากนั้น น ําท านชมอนุสรณสถาน เจ ียงไคเช ็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถาน



 

 

แหงนี้คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�นสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซึ่ง
จะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

เปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล 
“ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น 
และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนําเชน 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 โดย
ใชเวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
จากนั้น น ําท านแวะชมของที ่ ระล ึก ผลิตภัณฑ สร อย Germanium (GE) ซ ึ ่ งท ํา เปน

เครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ 



 

 

ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัว 
หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสี
แดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดง
เปนตน ซึ ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปนแหลงช็
อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน 
แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปน
ระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % 
ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ ่งรวม
สินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ  

คํ่า ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมนิตงิ 



 

 

ที่พัก BALEN HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
 
วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเยหลิ่ว ●หมูบานโบราณจิ่วเฟน ●ปลอยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟ

สายเกาผิงซี -ศูนยเครื่องสําอาง ● ตลาดปลา ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ

ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของนํ้าทะเลและ
ลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมังกร และ
ฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟกนํ้าทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนอูาหารทะเลซฟีู�ดสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบน
ไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลอืเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆทั้งรานนํ้าชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทศันของบานโบราณซ่ึงประดบัดวยโคมไฟสีตางๆ
และตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
 
 
 
 
 

 



 

 

เดินทางสู เสนทางรถไฟสายเกาสายผิงซี เสนทางสายรถไฟสายส้ันๆ ที่ยังคงความเปนอดตีทัง้ใน
สวนของอาคารบานเรือนและสถานีรถไฟไวไดเปนอยางด ี ดวยระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตรขนาดรางรถไฟคอนขางแคบ เปดใหบริการตั้งแตยคุทีป่ระเทศญีปุ่�นเขามา
ปกครองชวงป 1921 ในอดตีเคยเปนเสนทางขนสงถานหินจากการทําเหมืองแรแตปจจุบัน
ทางรัฐบาลไตหวันไดมกีารพัฒนาจนกลายเปนเสนทางการทองเที่ยวที่มชีื่อเสียง ถงึแมวา
จะเปนเสนทางรถไฟสายเกาทีม่ีอายุเกอืบ 100 ปแตสภาพของรถไฟและเสนทางที่เปด
ใหบรกิารยงัสมบูรณพรอมใชงานเสมอ เสนทางสายผงิซีเริ่มเปนที่นิยมตัง้แตป 2011 
เน่ืองจากภาพยนตรรกัโรแมนตกิชือ่ดงัของไตหวัน “You Are the Apple of My Eye”
ไดมาใชเปนสถานที่ถายทําฉากสําคัญของหนงัสถานซีือเฟم�นสถานียอดฮติของเหลา
นักทองเที่ยว เปนอกีหนึง่สถานีที่ผูคนนยิมปลอยโคมลอยกระดาษ(ไมรวมคาโคม
กระดาษ) ลักษณะเดนของซือเฟم�นคอืมีเสนทางรถไฟทีต่ัง้คูขนานไปกับถนนโบราณซือเฟم�น
ใหความรูสกึคลายกบัตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยงัมีความสําคัญทางดานประวตัศิาสตร
และวฒันธรรมในอดตีของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตวัเมืองเตม็ไปดวยรานคา, 
รานอาหารพื้นเมอืง, รานขายของที่ระลกึและอื่นๆ ที่นาสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ที่ศูนยเครื่องสําอาง 
จากนั้น เดินทางสู   ตลาดปลาไทเป (Taipei 

Fish Market) เปนแหลงรวมอาหาร
ทะเลสดๆ ท ี ่ ใหญ ท ี ่ส ุดของไต หวัน 
สถานที ่แลนดมารกอีกหนึ ่งแหงของ
ไตหวัน เปดตัวอยางเปนทางการหลังจาก
การปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อป 2012 
ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี ่ปุ �นขนาดใหญ
อาณาจักรแหงอาหารสดใหมทั ้งของ
ทะเล ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละ
ประเภทอาหารจํานวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัวใน



 

 

ตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะทําให
คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

คํ่า ไอิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาไทเป 
ที่พัก BALEN HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว  
วันทีห่า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ     ไ(เชา/-/-) 
06.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 399 (ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางและวันเดินทาง ไตหวนั ทะเลสาบสุรยิันจันทรา อุทยานเยหลิว่ หมูบานโบราณจิว่เฟم�น 

ปลอยโคมผงิซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเดก็ เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
10 ม.ค.63 14 ม.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
24 ม.ค.63 28 ม.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
31 ม.ค.63 04 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
07 ก.พ.63 11 ก.พ.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
08 ก.พ.63 12 ก.พ.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
14 ก.พ.63 18 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
21 ก.พ.63 25 ก.พ.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
24 ก.พ.63 28 ก.พ.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
28 ก.พ.63 03 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
02 มี.ค.63 06 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 มี.ค.63 10 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
09 มี.ค.63  13 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

 

13 มี.ค.63 17 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
16 มี.ค.63 20 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
20 มี.ค.63 24 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
23 มี.ค.63 27 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
27 มี.ค.63 31 มี.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
30 ม.ีค.63 03 เม.ย.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
03 เม.ย.63 07 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
04 เม.ย.63 08 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
05 เม.ย.63 09 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
06 เม.ย.63 10 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
13 เม.ย.63 17 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
14 เม.ย.63 18 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
17 เม.ย.63 21 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
20 เม.ย.63 24 เม.ย.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
24 เม.ย.63 28 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
27 เม.ย.63 01 พ.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
01 พ.ค.63 05 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
11 พ.ค.63 15 พ.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
15 พ.ค.63 19 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
18 พ.ค.63 22 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
22 พ.ค.63 26 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
25 พ.ค.63 29 พ.ค.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
29 พ.ค.63 02 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
01 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
08 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
15 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

19 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
22 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 25+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได 

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

ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทานั้น 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
  คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัตเิหตุและคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย 
  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาต ิ(PASSPORTไทยไดรับการยกเวน

การทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเนต็

,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

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

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสนินํา้ใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทปิไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
**ขณะนี้นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท 
หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 



 

 

เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบุตามรายการทัวรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชาํระ
เหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอบุัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 



 

 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง
บรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง** 
 


