
 

 
 
 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

15.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์

THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เทีย่วบินที ่SL XXX (หมายเลขเทีย่วบินจะแจ้งอกีครั้ง) 

 (บริการ Pizza 1 ชิ้น พร้อม น้า 1 ขวด บนเครื่องไป-กลับ) 

 
 

 

22.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินท่ี

ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  

น าท่านเข้าพักท่ี The Fullon Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป     

            (-/-/บนเครื่อง) 

 

 



 

 
 
 

 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่1) 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวัน

ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิน

แปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของน้าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียร

พระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้

ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

   

  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  ถนนโบราณจ่ิวเฟิ่ น 

Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบน

ไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทอง

ช่ือดังของไต้หวัน เม่ือกาลเวลาผ่านไป

เหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่ง

ดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน ชมร้าน

รวงต่างๆท้ังร้านน้าชา ร้านขายขนม 

และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้าน

วันทีส่อง อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว • ถนนโบราณจ่ิวเฟิ่ น • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • 

ไทเป • รา้นเครื่องส าอาง • ตึกไทเป 101     (เช้า/กลางวัน/-) 

   

 

 



 

 
 
 

 

โบราณซ่ึงประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเท่ียว

จ านวนมาก 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่2) 

จากน้ัน เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ท่ียังคงความเป็นอดีตท้ังใน

ส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการต้ังแต่ยุคท่ีประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ใน

อดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าท่ีมีอายุ

เกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางท่ีเปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทาง

สายผิงซีเร่ิมเป็นท่ีนิยมต้ังแต่ปี 2011 เน่ืองจากภาพยนตร์รักโรแมนติกช่ือดังของไต้หวัน “You Are 

the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากส าคัญของหนังสถานีซือเฟิ่ นสถานียอดฮิต

ของเหล่านักท่องเท่ียว เป็นอีกหน่ึงสถานีท่ีผู้คนนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 



 

 
 
 

 

1 โคม ต่อ 4 ท่าน) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟท่ีต้ังคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น

ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ท้ังยังมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, 

ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

 

จากน้ัน น าท่านสู่รา้นเครื่องส าอางหลากหลายแบรนด์ให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมตามอัธยาศัย 

น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และ

เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการ

ออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใต้ดินอีก 5 

ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารช้ันน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . 

ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกิน



 

 
 
 

 

เนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้ึนจาก

ช้ัน 5 ไปยัง ช้ัน 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน 

 

ค่า   อิสระอาหารค่า ณ บรเิวณตึกไทเป 101  

ทีพ่ัก  น าท่านเข้าพักที ่Fullon Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่3) 

วันทีส่าม รา้นพายสัปปะรด • เมืองหนานโถว • รา้นชา • ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัินจันทรา • วัดพระ

ถังซ าจ๋ัง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอีจ้ง ไนท์มาเก็ต   (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 
 
 

 

จากน้ัน น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพาย

เผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 

จากน้ัน  เดินทางสู่เมืองหนานโถว  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าท่านชิมชาอู่หลง และ

ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่าน

ได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการ

ด่ืมชา ท้ังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว

เหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของ

ไต้หวันไปเป็นของฝาก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูหม้อน่ึงจักรพรรดิ (มื้อที ่4) 

 



 

 
 
 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้าจืด

ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะไต้หวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี

ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ

สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกักเก็บน้าท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือ

ระดับน้าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีและน้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากได้รับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด จากน้ัน น าท่านสักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ังหรอื วัดสวนกวง ต้ังอยู่

บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่ือของพระในสมัยราชวงศ์ถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ 

และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ท่ีน่ี 

 

น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัด

เหวินหวู่ หรอื วัดกวนอู วัดแห่งน้ีเป็น

วัดให ม่ ท่ีทางการญี่ ปุ่ นส ร้า ง ข้ึน

หลังจากท าการสร้างเข่ือนท าให้วัด

เก่า 2 วัด จมอยู่ใต้เข่ือน การออกแบบ

ของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับ

พระราชวัง กู้กง ของประเทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวน

อู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์  และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ้ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อ

เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  



 

 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อี้จง ไนท์มาเก็ต (Yizhong Street Night Market) ถนนคนเดินอ้ีจงเป็นหน่ึงใน

ถนนท่ีน่าสนใจ มีท้ังแฟช่ัน เสื้อผ้า รองเท้า ท่ีทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ท่ีน่ี

ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืนเพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย แฟช่ันจะเน้นกลุ่ม

วัยรุ่นนักศึกษา รวมถึงมีร้านอาหารและคาเฟ่ ต่างๆมากมาย 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั ณ อีจ้ง ไนท์มาเก็ต 

ทีพ่ัก  เข้าสู่ทีพ่ัก Holiday Inn Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่5) 

เดินทางสู่ เฉ่ินจี้ซินชุน (Shen Ji New Village) หรือเรียกอีกอย่างว่า หมู่บ้านนักสร้างสรรค์ แต่เดิมเคยถูกใช้

เป็นบ้านพักของพนักงานในเมืองไถจง ต่อมาได้ถูกท้ิงร้างไว้ จนกระท่ังปี 2014 เมืองไถจงได้มีการ

พัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงและยังเป็นศูนย์รวมของวันรุ่นท่ีจะมาเปิดบูทขายของ ไม่

ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับน่ารักๆ และยังเป็นพื้นท่ีเปิดให้ส าหรับศิลปินอิสระ

ได้มาแสดงผลงานของตนเองอีกด้วย โดยท่ียังคงอาคารบ้านเรือนเก่าไว้ในสภาพเดิมให้กล่ินอาย

ของสมัยก่อน ท่ีคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยสัมผัส 

  

จากน้ัน  น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดับท้ัง

สร้อยคอและสร้อยข้อมือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจาก

วันทีส่ี ่      เฉ่ินจีซิ้นชุน • ไทเป • ศูนย์ Germanium และ ปะการงัแดง • อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค •          

วัดหลงซาน • ตลาดซเีหมนิติง       (เช้า/กลางวัน/-) 

        

 



 

 
 
 

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งน้ียังมี

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากปะการงัสแีดง อัญมณีล้าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน 

ต่างๆ ท้ังยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซ่ึงเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซ่ึงเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการ

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่6) 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่าน

อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน 

เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร

รักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆช่ัวโมง 

   

จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan) เป็น

หน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ต้ังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ

เกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชา

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่

มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ท่ีน่ีเป็น

อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป แต่เดิมสร้างข้ึนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็น

หลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ โดยมาจากท้ัง

ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เร่ืองความ

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


 

 
 
 

 

ซ้ือสัตย์และหน้าท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ท่ีเช่ือกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดง

ให้สมหวังด้านความรัก 

 

 

ค่า น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง

(Ximending) หรือท่ีคนไทยรู้จักกัน

ในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ย่านชอปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างาน

ของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งชอปป้ิงของ

นักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ในย่านน้ี

เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี

ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้าเงิน โดย

สังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับ



 

 
 
 

 

นักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่  ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

ค่า  เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ งอิสระอาหารค่า ณ ซเีหมินติง 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

 

03.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์THAI LION AIR (SL)  

เทีย่วบินที ่SL XXX (หมายเลขเทีย่วบินจะแจ้งอกีครั้ง) 

06.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

*********************************************************************** 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

มหัศจรรย.์.ไต้หวัน เหมาล า NEW YESRS 2023  5 วัน 3 คืน (SL) 

วันเดินทาง จ านวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 35+1/BUS 29,999 28,999 5,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

วันทีห้่า      สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      

  

        

 



 

 
 
 

 

 
**กรณพีัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง เน่ืองจากห้องพัก 3 ท่าน มจี านวนจ ากัด** 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน LION AIR (SL) อยู่ต่อต้องเสีย

ค่าเปล่ียนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุท่ีน่ังได้  เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ไม่สามารถซ้ือน้าหนักเพิ่มได้) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 
 
 

 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นกัท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมกีารเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซา่เข้า-ออกปกติ 

ทางทวัร์จะต้องเรยีกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิม ตามท่ีสถานทตูก าหนด (ไมร่วมค่าบริการ)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวรแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงิน** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 



 

 
 
 

 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 

 
 
 

 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 



 

 
 
 

 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 การท่องเท่ียวประเทศไต้หวันน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่ อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย,ดิวต้ีฟรี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว

จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศไต้หวัน 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในไต้หวันห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 
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