
 

HIGHLIGHT TAIWAN 5D 3N 
โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) 

ก าหนดการเดนิทางมกราคม - พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่

อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค – ถา่ยภาพคูต่กึไทเป 101 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – สถานรีถไฟสอืเฟ่ิน  แถมฟรปีลอ่ยโคมลอย 

ชอ้ปป้ิง 2 ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฟ่งเจีย่ ตลาดซเีหมนิตงิ  และ MITSUI OUTLET 

พกัไทจง1 คนื ไทเป 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เทีย่วเต็มไมม่อีสิระ 

พเิศษ !! เมนู BUFFET สุกีม้องโกเลยี หมอ้ไฟ 



 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ประตู 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion 

Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 

วนัทีส่อง     สนามบนิเถาหยวน-ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่รา้นใบชา -ฝง

เจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.30 น. เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL398 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถงึท่าอากาศยานเมือง เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีประมาณ 

160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่

ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และ ชานม  

จากนั้นเดนิทางสู่ ทะเลสาบสุรยินั จนัทราหรอื ซนัมูนเลค (Sun Moon Lake) ตัง้อยู่ใน

เขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน ้าทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกีจุด

หนึ่งที่เป็นที่นยิมของชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย น า

ท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมสเีขยีวมรกตของน ้าในทะเลสาบสรา้งความงดงามและความ

ประทับใจใหก้ับนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก พรอ้มกับใหท้่านนมัสการพระอัฐทิีอ่ัญเชญิมาจาก

ชมพูทวปีและรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ วดัเหวนิอู่ เพื่อสักการะขงจื๊ อเทพเจา้แห่ง

ปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความซือ่สัตยวั์ดนี้เพิง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมา

แต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณานคิมของญีปุ่่นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจงึสนับสนุน

งบประมาณเพื่อสรา้งวัดเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสรา้งอาคารยิง่ใหญ่กว่าเดมิ และ

สรา้งใหอ้อกสไตลจ์นีมากขึน้ไฮไลทท์ีน่ยิมคอื การซือ้กระดิง่ เขยีนชือ่ตัวเองแลว้น าไปแขวนที่

ก าแพงวัด เชือ่ว่าจะท าใหค้รอบครัวปลอดภัยร ่ารวยเงนิทอง การเรยีนส าเร็จ และความรักหวาน

ชืน่โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงาม  

น าทุกท่านแวะชมิชาอูห่ลงที ่รา้นใบชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณ

ชว่ยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็น

ของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝากชนดิหนึง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ไทจง ซึง่

เป็นเมืองทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองที่สะอาดเรียบรอ้ยทีสุ่ดในไตห้วันเมอืงนี้จะเป็นศูนยก์ลางการ

เดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองนี้มีความคึกคักอยู่

ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม 

จากนัน้ น าท่านสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิที่มีชื่อเสยีงและใหญ่ที่สุดอีก

แห่งหนึ่งของเมืองไทจงมีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ ทัง้อาหารทอ้งถิน่ และอาหาร

นานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่านเล่นสไตล์ไตห้วัน เมนูข ึน้ชื่อของที่นี่ เช่น ชานม

ไข่มุก  ท าใหส้ามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไตห้วันเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความ

น่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดว้ยความทีฟ่งเจีย่ไนทม์าร์เก็ตตัง้อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยฝง

เจี่ย จงึมีสนิคา้แฟช่ันวัยรุ่น นักศกึษา ในราคาไม่แพง มีเวลาใหท้่านไดอ้สิระกับการชอ้ปป้ิง

เลอืกซือ้สิง่ของทีถู่กใจ เพือ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL HALF  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม     ไทจง –ไทเป – รา้นพายสปัปะรด-ศูนยเ์จอรเ์มเนยีม-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ก-

ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 - ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมอืง

เล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การปกครอง เทคโนโลยี 

อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว  

จากนัน้น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมชือ่ดังประจ าชาตขิอง

ไตห้วันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสสั้บปะรดเยอะ 

นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชมิ

เลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้น  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ BUFFET สุกีม้องโกเลยี หมอ้ไฟ 

น าท่านเทีย่วชม ศูนยเ์จอรเ์มเนยีม เป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกาย รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง 

เป็นเครือ่งประดับล ้าค่าของคนไตห้วันมาตัง้แต่ในอดตี  



 

จากนัน้ น าท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ตอ้งมาของเมอืงไทเป และ

ยังเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการ

ร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพั้ฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันให ้

เทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม

สถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตัง้สง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบันได

จ านวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี  และภายในจะมรูีปป้ันส ารดิของท่านในท่า

น่ังขนาดใหญ่ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนัน้ยังมนีศิทรรศการแสดงประวัตภิาพถ่าย

แต่ละชว่งชวีติของท่านเจยีง ไคเช็ค รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้่างๆไวจ้ัดแสดงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่รวม

ค่าขึน้ตกึ ชมววิชัน้ 89 ท่านใดตอ้งการขึน้ชมววิกรุณาตดิต่อไกดท์ี่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้

ประมาณ 600 NTD)เป็นตกึที่สูงที่สุดในไตห้วันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทัง้หมด 101 

ชัน้เหนือพื้นดนิตามชือ่และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 

ตัน ท าหนา้ที่กันการส่ันสะเทือนเวลาที่เก ิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของ

หา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กับ ตกึ

ไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากนัน้ น าท่านสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮติของวัยรุ่นไตห้วัน หากเปรยีบกับบา้น

เราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่เป็นศูนยร์วมแฟช่ันต่าง ๆ ทีเ่ป็นเทรนดฮ์ติของเหล่าบรรดา

วัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ี่นี่ และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสื้อผา้ เครื่องประดับ 

เครือ่งส าอางค ์สารพัดแฟช่ันแลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดังต่างๆ ทัง้อาหาร

ในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาต ิ 

   เพือ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ  

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม Bear Inn หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่        ไทเป-ผงิซ-ีสถานสีอืเฟ่ิน-หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน-ศูนยเ์ครือ่งส าอางค-์ MITSUI OUTLET 

PARK 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผงิซ ีเมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮติของ เสน้ทางรถไฟสาย

ประวตัศิาสตรผ์งิซ ี(อยู่ระหว่างสถานีสอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่ “สอืเฟ่ิน” )ซึง่ตัง้ชือ่ตาม

ครอบครัวดัง้เดมิของผูท้ี่พัฒนาพื่นที่แห่งนี้ ไฮไลทข์องการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคม

ลอยจากสถานีซอืเฟ่ินและสามารถเดนิเล่นที่ถนนสายเก่า ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ ซึง่มทีัง้

รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาใหท้่านปล่อยโคมลอยหรือเขยีนค าอธฐิาน (แถมฟรี

โคมลอย 1 โคม / 2 ทา่น ) และจุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแห่งหนึง่คอื  สะพานแขวน Jing-

an เป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุของเมอืงผงิซ ีถา้ยนือยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผงิ

ซแีละแม่น ้าจหีลงไดอ้ย่างชัดเจน  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรอืง

มาก เพราะเป็นเหมอืงแร่ทองค ามากกอ่น จงึท าใหม้คีนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตุกันมากมายจน

ในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบ

ดัง้เดมิใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศทีน่ี่จะเป็นบา้นเรอืนแบบเกา่ๆ มโีรงน ้าชาแบบโบราณ ต่อมาไดม้ี

ภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายท าที่นี้จงึ

ท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีโ่ด่งดัง ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยรา้นขายของ

ทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนม อาหารทานเล่น เต็มสองขา้งทางใหท้่านไดล้องลิม้ชมิรสกัน ขนม

ขึน้ชือ่ของทีน่ี่มมีากมาย ไดแ้ก ่บัวลอย ไอศครมีโบราณ เป็นตน้ 

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการท่องเทีย่ว  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

น าท่านสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง ที่นี่มีเครื่องส าอางรวมถงึยาและน ้ามันหรือยานวดต่างๆทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที ่

จากนัน้ น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดหนักจัดเต็มกันที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของ

นักชอ้ปทัง้หลาย ซึง่ที่นี่ถือว่าเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไตห้วัน ที่นี่

รวมรา้นคา้ ทัง้จากญีปุ่่น ไตห้วัน และ 

แบรนดชั์น้น าทั่วโลกกว่า 220 แบรนดไ์ม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, 

VANS, Fitflop, LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE แล ะอื่ น ๆ  อี ก

มากมายทีแ่ห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจ เพือ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.55 น. เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL399 

  (ไม่มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

13.35 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 



 

หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวนัยกเว้นค่าวีซ่าให้น ัน้ทางไต้หวนัสงวนสิทธิ์เฉพาะวซี่านกัท่องเทีย่ว

เพราะฉะน ัน้ลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดนิทางเท่าน ัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนนิการยืน่วซี่า (มคีา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
ราคาเด็ก 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

05 - 09 กมุภาพนัธ ์63  12,999 12,999 4,500 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์63  15,555 15,555 4,500 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์63  13,555 13,555 4,500 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์63 13,555 13,555 4,500 

25 - 29 กมุภาพนัธ ์63 13,555 13,555 4,500 

06 - 10 มนีาคม 63 13,555 13,555 4,500 

13 - 17 มนีาคม 63 13,555 13,555 4,500 

19 - 23 มนีาคม 63 13,555 13,555 4,500 

26 - 30 มนีาคม 63 13,555 13,555 4,500 

02 - 06 เมษายน 63 15,999 15,999 4,500 

03 - 07 เมษายน 63 15,999 15,999 4,500 

10 - 14 เมษายน 63 19,999 19,999 4,500 

11 - 15 เมษายน 63 20,999 20,999 4,500 

12 - 16 เมษายน 63 17,999 17,999 4,500 

15 - 19 เมษายน 63 14,999 14,999 4,500 

17 - 21 เมษายน 63 13,999 13,999 4,500 

23 - 27 เมษายน 63 13,333 13,333 4,500 

29 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

 06 - 10 พฤษภาคม 63 12,999 12,999 4,500 

02 - 06 มถิุนายน 63 12,999 12,999 4,500 

03 - 07 มถิุนายน 63 12,555 12,555 4,500 



 

*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น   

ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

✓ ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

✓ ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

✓ ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

✓ ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

× คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ช าระ

ทีส่นามบนิดอนเมอืงในวันเดนิทาง ในสว่นหัวหนา้ทัวร ์แลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน  

**ไม่ไดบั้งคับ** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

× ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บค่าวซีา่ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

❖ ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจาก

ท าการจอง และช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน **กรณีเดนิทางช่วงวันหยุด

ยาว เชน่ สงกรานต ์ปีใหม่ ช าระค่าทัวรม์ัดจ าทัวรท์่านละ 10,000 บาท** 

❖ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

❖ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100%  ซึง่เมือ่จองและจ่าย

มัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงนิค่ามัดจ าหรอืค่าทัวร์ใดๆ ทัง้สิน้  เวน้แต ่



 

➢ ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะ

ไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอื่นใด โดยตอ้งแจง้ทาง

บรษัิททราบล่วงหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

➢ กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว

เครื่องบนิ แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอื่นใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป

ล่วงหนา้ตามจรงิเท่านัน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบล่วงหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์ 

อาทติย ์และวันหยุดราชการ) 

➢ ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ 

ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของ

ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเชน่ ค่าวี

ซา่ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบล่วงหนา้ 7 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และ

วันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมี

การเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

❖ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

❖ รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น 

ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุต่างๆ 

❖ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

❖ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

❖ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อบัุตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 



 

❖ เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

❖ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

❖ บรษัิทขอเรยีนแจง้ใหท้ราบ การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไตห้วัน สามารถใหบ้รกิาร

วันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ        มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ 

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอ้ควรระวงั  

• กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิกรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ 

• กรณีลูกคา้ที่ตอ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  ก่อนตัดสนิใจซือ้ทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีด

วันเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกับทางออฟฟิต กอ่นตัดสนิใจซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ  

• รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกับผูจ้ัด เป็นการช าระขาดก่อน

เดนิทางและผูจ้ัดไดช้ าระต่อใหก้ับทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อน

ออกเดนิทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด 

หรอืไดรั้บการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ ่า

กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั   

หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทาง

บรษิทัขอเก็บคา่วซี่าทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด *** 

 

 



 

 

 


