
 

 

รหสัทวัร  BID2000487 
ทัวรไตหวัน มหศัจรรย เที่ยวครบ เต็มอ่ิม 6 วัน 4 คืน (SL) 
หมูบานสายรุง ● MIHAYARA ICE CREAM  
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วดัพระถังซาํจั๋ง  ● วดัเหวนิหวู ● เจียอี ้● อุทยานอาลีซาน  
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● รานใบชา  ● ไถจง ● ไนทมารเกต็ ● รานขนมพายสับปะรด 
อุทยานเยหล่ิว ● ถนนโบราณจิ่วเฟم�น ● ตลาดปลาไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง  
● พิพธิภัณฑกูกง  ● ถายรูปกับตกึไทเป 101 ● ศนูยเครือ่งสําองค  ● อนุสรณสถาน เจียงไคเชค็ ● 
วัดหลงซาน ● ชอปปم�งซีเหมินตงิ    



 

 

 

 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิดอนเมือง  ไ (-/-/-) 
23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาทเตอรสายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแก

ทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมูบานสายรุง ● MIHAYARA ICE 

CREAM ● ลองเรือทะเลสาบสุรยิันจันทรา ● วัดพระถังซาํจ๋ัง ● วัดเหวินหวู ● เจีย
อี ้                 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

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

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวนั ผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย
แลว  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เชา ไ บริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้น
ชื่อของไตหวัน 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัย
มาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลาย
ตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไปทําให
มีชื่อเสยีงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สุดยอดรานของหวานเมือง
ไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารชื่อดังของเมืองไท
จง เดิมทีรานนี้เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดดัแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แต
ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมี
จุดขายเฉพาะตัวนี่ทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคาอยางไมขาดสาย 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจทีสุ่ด ถือเปน THE MUST ที่ตองมาเลยทเีดยีว ไมงั้น
พลาดอยางแรง !!! รานนี้ คือตอนนี้ตกแตบรรยากาศเขาTheme เทศกาลตางตางดวย พนักงาน
ก็แตงตัวนารัก เขาบรรยากาศ เหมือนหลุดเขาไปอกีโลกนึงเลย  
เที่ยง ไ  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื ้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลา

ประธานาธิบดี 
นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ 
วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอ ูวัดแหงนี้
เปนวัดใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้น
หลังจากทําการสรางเขื ่อนทําใหวัด
เก า  2 วัด  จมอย ู  ไต  เข ื ่ อน การ
ออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสราง
คลายกับพระราชวงักูกง ของประเทศ
จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา
กวนอู เทพเจาแหงความซื้อสัตย และ
คุณธรรม การขอพรจากองคเทพ
กวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะ
องคเทพเจากวนอ ู

จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE 
แหล งน ํ ้าจ ืดใหญที่ส ุดบนเกาะ
ไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยัน
จันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบม ีลักษณะคล ายพระ
อาทิตย   และ ทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร 
ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการ
สรางเขื ่อนกักเก็บนํ้าทําใหมีขนาด
กวางขวาง และมีความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 750 เมตร ลอมรอบ
ดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใส
สะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั ้งอยูบนเนินเขาริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎก



 

 

จากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และ
ไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่

จากนั้น  นําทานเดินทางตอสูเมืองเจียอ้ี 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนสูเตกจานรอน 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเจียอ้ี) 
วันที่สาม เจียอ้ี ● อุทยานอาลีซาน ● นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัป ● รานใบชา ● ไถจง ● 
ไนทมารเก็ต ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสยีงที่สุดใน

เกาะไตหวัน นําทานเดิน
ชมอุทยาน ตามเสนทาง
ธรรมชาติโอบลอมไปดวย
ป�าสนอายุหลายรอยป ไป
จนถึงอายุ 2,500 ปและ
ชมสวนซาก ุระและดอก
ก ุหลาบพันป จากนั ้นนํา
ทานสักการะเจาพอเสือ 
ณ ศาลเจ าพ อเส ือกลาง
อุทยานอาลีซาน จากนั้น 
นําทานนัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 



 

 

จากนั้น นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบ
ตางๆ เพื ่อใหท านได ชงชาอยางถ ูกวิธ ีและได รับ
ประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชา
จากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของ
ไตหวันไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 

นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง 
คํ่า ไบริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูหมาลาหรือทานซุปนํ้าใสใหทานได

เลือกสรร  

 

 

 

 

 

นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน 
ฟ�งเจี๋ยไนทมาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้น
คาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนาย
รองเทาผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อ
หลักและอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชา
นมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 

ดาว (เมืองไถจง) 
 
 

**พเิศษ!! พเีรียดที�เดินทางตรงกับเดือนกมุภาพนัธ์ ท่านจะได้ชมเทศกาลโคมไฟ ณ สวนสาธารณะเมืองไถจง งาน

จะเริ�มตั�งแต่วนัที� ��-�� กุมภาพนัธ์ �� เท่านั�น ภายในงานจะประดับโคมไฟรูปสัตว์ต่าง ๆมากมาย ต่าง

ถูกนํามาจดัแสดงไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เข้ามาสัมผสัท่ามกลางโคมไฟที�หลากหลาย** 
 



 

 

วันที่สี ่ ไถจง ● ไทเป ● รานขนมพายสับปะรด ● อุทยานเยหลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟم�น ● 
ตลาดปลาไทเป         ไ (เชา/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานแวะชม

รานขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหง
ประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนม
พายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของ
ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของนํ้าทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญงิ หินรูปมังกร 
และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟคนํ้าทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบน
ไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชือ่ดังของไตหวนั เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆทั้งรานนํ้าชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น เ ดิ นท า ง ส ู   ตลาดปลาไท เป 

( Taipei Fish Market)  เ ป น
แหลงรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ
ที ่ส ุดของไตหวัน สถานที ่แลนด
มาร กอ ีกหนึ ่งแห งของไต หวัน 
เปดตัวอยางเปนทางการหลังจาก
การปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อป 
2012 ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี่ปุ�น
ขนาดใหญอาณาจักรแหงอาหาร
สดใหมทั้งของทะเล ที่จัดใหบริการเปนโซนของแตละประเภทอาหารจํานวนมากมาย 
ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาใหครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ 
รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทําใหคุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ 
ไปไดเลย 

เย็น ไ เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปم�งอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ที่พกั EHOME HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองเถาหยวน) 
วันทีห่า ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● พพิิธภณัฑกูกง ● ถายรปูกบัตึก

ไทเป 101 ● ศูนยเครื่องสําองค ● อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● 
ชอปปم�งซีเหมินติง                        ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
จากนั้น น ําท านแวะชมของท ี ่ ระล ึก ผลิตภัณฑสร อย Germanium (GE)ซ ึ ่ งท ําเปน

เครื่องประดับทัง้สรอยคอและสรอยขอมือซึ่งมกีารฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบตั ิ
ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกนัโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตวั
หลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสี
แดงอัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดง



 

 

เปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไตหวัน กู
กง (Gu Gong National Palace 
Museum)พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 
ของโลกพิพิธภัณฑแหงนี้เปนสถานที่
รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และ
สมบัติลํ้าคา ซึ่งบางชิ้นมีอายุยอนหลัง
ไปถึง 5 พันป จากพระราชวงศจนีทุก
ราชวงศ ภายในพิพิธภัณฑรวบรวมไว
ไดถึงกวา 620,000 ชิ้น ซ่ึงสมบัติลํ่า
คาเหลานี้ทานประธานาธิบดีไดนํามาจากประเทศจีนแผนดินใหญโดยขนลงเรือมาพรอม
กับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไตหวัน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตอง
ผลัดเปล่ียนใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เชนหยกผักกาดขาว 
หยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามชั้น หมอโบราณ งาชางแกะสลักเปนตะกรอซอนกัน 21 ชั้น 
จะมีใหชมตลอดป 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
จากนั้น นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไมรวมคาขึ้นตึก ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานครไทเป 

และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับ
รางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 
101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนํา
เชน DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL 
ฯลฯ  

จากนั้น แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ที่ศูนยเครื่องสําอาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดไีตหวนั รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเมือ่วนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถาน
แหงนี้คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรปูปم�นสํารดิ ทานเจียงไคเช็ค ซึ่ง
จะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน (Lungshan Temple) เปนหนึ่งในวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียง

มากที ่สุดแหงหนึ ่งของเมืองไทเป 
ตั ้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุ
เกือบ 300 รอยปแลว สรางขึ้นโดย
คนจีนชาวฝูเจี ๊ยนชวงปค.ศ. 1738  
เพื ่อเปสถานที ่สักการะบูชาสิ่งศัก
สิทธิ ์ตามความเชื ่อของชาวจีน มี
ร ูปแบบทางด านสถาปตยกรรม
คลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม
ของความเปนไตหวันเขาไปดวย จน
บางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่เปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวไมควรพลาด
ของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แตเดิม
สรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอื่นๆตามความเชื่อ
ของชาวจีนอีกมากกวา 100 องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน 
เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง, เทพเจากวนอู เรื่องความซื้อสัตยและหนาที่
การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เชื ่อกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงให
สมหวังดานความรัก 



 

 

คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คน
ไทยรู จักกันในนาม สยามสแควร
แหงไทเปเปนยานช็อปปم�งของวัยรุน
และวัยทํางานของไตหวัน ยังเปน
แหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวย
เชนกัน ในยานนี ้เปนถนนคนเดิน
โดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง 
เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขาง
ทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ ร านคาแนะนําสําหรับ
นักทองเที ่ยวชาวไทย ซึ ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ได แก  ONITSUKA 
TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินคารุ นหายากและราคา
ถูกมากๆ 

เย็น ไ เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปم�งอสิระอาหารเย็น ณ ซีเหมินตงิ 
ที่พัก Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 
 ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลอืด ดวยการแช

นํ้าแร แบบสวนตัวในหองพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่ก ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมือง  ไ(เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

............................................................................................................................ 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจนัทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เยหลิ่ว หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 6 วนั 
4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

23 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

24 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

31 ธ.ค.62 05 ม.ค.63 25+1 19,900 19,900 19,900 5,000 

08 ม.ค.63 13 ม.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

15 ม.ค.63 20 ม.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

22 ม.ค.63 27 ม.ค.63 25+1 19,900 19,900 19,900 5,000 

29 ม.ค.63 03 ก.พ.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

04 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

05 ก.พ.63 10 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

11 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

12 ก.พ.63 17 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

18 ก.พ.63 23 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

19 ก.พ.63 24 ก.พ.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

25 ก.พ.63 01 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

26 ก.พ.63 02 มี.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

03 มี.ค.63 08 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

04 มี.ค.63 09 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

10 มี.ค.63 15 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

11 มี.ค.63 16 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

17 มี.ค.63 22 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

18 มี.ค.63 23 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

24 มี.ค.63 29 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

25 มี.ค.63 30 มี.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 



 

 

31 มี.ค.63 05 มี.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

01 เม.ย.63 06 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

07 เม.ย.63 12 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

08 เม.ย.63 13 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

09 เม.ย.63 14 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

10 เม.ย.63 15 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

21 เม.ย.63 26 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

22 เม.ย.63 27 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

28 เม.ย.63 03 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

29 เม.ย.63 04 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

05 พ.ค.63 10 พ.ค.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

12 พ.ค.63 17 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

19 พ.ค.63 24 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

20 พ.ค.63 25 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

26 พ.ค.63 31 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

27 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

02 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

09 มิ.ย.63 14 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

10 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

16 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

17 ม.ิย.63 22 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

23 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

24 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ไมสามารถระบุทีน่ัง่ได 
โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 



 

 

  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือ
ตองการพักเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชาํระเงินกอน
การเดินทางเทานั้น 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

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

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

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

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

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

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 



 

 

**ขณะนี้นกัทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเกบ็คาวซีาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท 

หรือมากกวาตามที่สถานฑูติกาํหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 
กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วัน มฉิะนั้นถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษิัทฯจะคืนเงินคามดัจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจาํทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหนักอนลวงหนา
เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกาํหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบรษิัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษิทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษิัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆในกรณี
ถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาทีร่ะบตุามรายการทวัรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 



 

 

8.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมนํ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไข
นี้ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัททัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญู
หายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงันั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่นี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารดุ เปยกนํ้า การขดีเขียน วาดรปูตางๆ
หรือแมกระทัง่ตราปم�มลายการตนู ทีไ่มใชการประทบัตราอยางเปนทางการของ ตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบรษิทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ
ทานเอง** 


