
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL TAIPEI 5D 3N 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – มถินุายน 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห๋ลิว่ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชมหมูบ่า้นสายรุง้ Rainbow Village 
ชอ้ปป้ิงจุใจ 3 ตลาดกลางคนืชือ่ดงั ปลอ่ยโคมผงิซ ี

พเิศษ !! ชาบูหมา่ลา่บุฟเฟ่ตส์ไตลไ์ตห้วนั อาหารซฟู๊ีด+เส ีย่วหลงเปา 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง        
23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู7 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่
ทุกท่าน 

 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเถาหยวน - ไถจง - บา้นสายรุง้ - หนานโถว – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา -  วดัพระถงัซ าจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่- รา้นใบชา - ไถจง  
03.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที่ยวบนิที่ SL 398 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครือ่งดืม่ขึน้ชือ่ของ
ไตห้วนั 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจีน

ทีล่ีภั้ยมาอยู่กันทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อย่างง่ายๆจากวัสดทุั่วไป แตไ่ดร้ับการเพน้ทเ์ป็นลวดลาย
ต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปท าใหม้ี
ชือ่เสยีงจนกลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบู หมอ้ไฟไตห้วนั หรอืไถวนัฮ ัว่กวั น า้ซุป
หมา่ลา่หรอืซุปน า้ใส 

หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงหนานโถว ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วัน ที่มาของชื่อ
ทะเลสาบสุรยิันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ 

ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้ง
เขือ่นกักเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบ

ดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด 
เนื่องมาจากไดร้ับการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครัด 

จากน ัน้น าท่านสกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ หรอื วดัเสวยีนกวง 
ตัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสรุยิันจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถั์งทีเ่ดนิทางไปอัญเชญิ
พระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิองท่านทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้

และไดแ้บง่มอบใหก้ับประเทศไตห้วัน ปัจจุบันอัฐขิองท่านไดเ้ก็บรักษาไวท้ีน่ี่ 
จากน ัน้น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวูห่รอื วดักวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่

ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลังจากท าการสรา้งเขื่อนท าใหว้ัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไตเ้ขื่อน การ
ออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจีน ภายในวหิาร

ประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ
กวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี ้ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองค์
เทพเจา้กวนอู   

 น าท่านชมิชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิี
และไดร้ับประโยชน์จากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืก

ซือ้ชาอูห่ลงทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงไถจง น าท่านเดนิช็อปป้ิงไถจงไนทม์าเก็ตถนนคนเดนิ

ของเมอืงไถจง ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอด
ฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก มันทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ไถจงไนทม์าเก็ต 

ทีพ่กั KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาวประเทศ
ไตห้วนั (เมอืงไถจง) 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่าม ไถจง - ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตกึ ไทเป 101 
(ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) - ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง - ถนนคนเดนิซเีหมนิตงิ 

   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรดรา้นนี้เป็นรา้นซึ่งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพาย

สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลัด หมูแผ่น ขา้วตังสาหร่าย ขนมโมจริส
ชา ฯลฯ 

จากน ัน้น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลอง
หอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึง่ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที ่9 ของไทย ครัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมือ่วันที ่
5 มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นี้คอื การชม การเปลีย่นเวร

ยามของทหารรักษาการรูปปั้นส ารดิ ท่านเจยีงไคเช็ค ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเส ีย่วหลงเปา รสเลศิ 

จากน ัน้น าท่านชมตกึไทเป 101(ไม่รวมบตัรขึน้ช ัน้89) ตกึระฟ้าสูงทีสุ่ดในมหานครไทเป 
และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดร้ับรางวัล “ผูน้ า
การออกแบบพลังงานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้

ใตด้นิอีก 5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้น าเช่น DIN TIA FUNG 
DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมลีฟิตท์ี่

เร็วที่สุดในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 
1,010 เมตรต่อนาท ีใชข้ึน้จากชัน้ 5 ไปยัง ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพียง 37 วนิาท ีเพื่อไปชมววิ 
ณ ชัน้ 89 

 
 

 

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)


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

จากน ัน้น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภณัฑ์สร้อย  Germanium (GE) ซึ่งท าเป็น
เครื่องประดับทั ้งสรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มือซึง่มีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัต ิลด

ผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย
สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วย

ใหสั้น้ลงและภายในศูนยแ์ห่งนี้ยังมผีลติภัณฑเ์ครื่องประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีล ้าค่า
จากใตท้ะเลของใตห้วัน ทั ้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของ
ประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

ค ่า น าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ(อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั) หรือทีค่นไทยรูจั้กกันใน

นาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไตห้วัน ยังเป็น

แหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสตี่างๆ 

เชน่ แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็น

ระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและ

ราคาถูกมากๆ  

ค า่ อสิระอาหารมือ้เย็น ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิซเีหมนิตงิ 
ทีพ่กั HOLIDAY INN TAOYUAN หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (พกั 2 คนื) 

 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป - อทุยานเยห๋ลิว่ - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน - ปลอ่ยโคมลอยกระดาษทีท่างรถไฟ
สายเกา่ผงิซ ี- ศูนยเ์ครือ่งส าอาง - ตลาดปลา        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้น าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ

ประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืก
โลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล 

ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของ
สัตวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกน ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซฟู๊ีดสไตลจ์นี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่

เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไตห้วัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียง

บา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิง่ดงึดูดใจใหนั้กท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆทัง้รา้นน ้าชา รา้น

ขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับดว้ยโคมไฟสีต่างๆและ

ตรอกซอยเล็กๆทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักท่องเทีย่วจ านวนมาก 

เดนิทางสู่ เสน้ทางรถไฟสายเก่าสายผงิซ ีเสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ที่ยังคงความเป็น
อดตีทัง้ในสว่นของอาคารบา้นเรอืนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนขา้งแคบ เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่ นเขา้มาปกครอง
ชว่งปี 1921 ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนส่งถ่านหนิจากการท าเหมอืงแร่แตปั่จจุบันทางรัฐบาล

ไตห้วันไดม้กีารพัฒนาจนกลายเป็นเสน้ทางการท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ถงึแมว้่าจะเป็นเสน้ทาง
รถไฟสายเก่าทีม่อีายุเกอืบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเสน้ทางทีเ่ปิดใหบ้รกิารยังสมบูรณ์
พรอ้มใชง้านเสมอ เสน้ทางสายผงิซเีริม่เป็นทีน่ยิมตัง้แตปี่ 2011 เนื่องจากภาพยนตรร์ักโรแมน

ตกิชือ่ดังของไตห้วัน “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าฉาก
ส าคัญของหนังสถานซีอืเฟ่ินสถานียอดฮติของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอกีหนึ่งสถานีทีผู่ค้น

นิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลักษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมี
เสน้ทางรถไฟทีต่ัง้คูข่นานไปกับถนนโบราณซอืเฟ่ินใหค้วามรูส้กึคลา้ยกับตลอดร่มหบุของบา้น
เรา ทัง้ยังมคีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอย่างมาก 

ภายในตัวเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพื้นเมือง, รา้นขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่
น่าสนใจอกีมากมาย 

จากน ัน้แวะซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางตา่งๆ ทีศู่นยเ์ครือ่งส าอาง 



 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน สถานทีแ่ลนดม์ารก์อกีหนึ่งแหง่ของไตห้วัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

หลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่ นขนาดใหญ่
อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล ที่จัดใหบ้รกิารเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหาร

จ านวนมากมาย ทัง้นี้คุณสามารถเลอืกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสุกได ้
ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะท าใหคุ้ณลมืภาพตลาดสดแบ

เดมิๆ ไปไดเ้ลย 
ค า่ อสิระอาหารมือ้เย็น ตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาไทเป 

ทีพ่กั HOLIDAY INN TAOYUAN หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ไทเป ●สนามบนิเถาหยวน ● กรุงเทพฯ       
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 399 (ไม่มีบริการ

อาหารบนเครือ่ง) 

13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
............................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 – 3 
ทา่น 

เด็กมี
เตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10 - 14 มกราคม 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 - 28 มกราคม 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

31 ม.ค. - 04 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 4,000 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์63 16,900 16,900 15,900 4,000 

08 - 12 กุมภาพนัธ ์63 16,900 16,900 15,900 4,000 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 ก.พ. - 03 ม.ีค.63 16,900 16,900 15,900 4,000 

06 - 10 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 - 17 มนีาคม 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

20 - 24 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 4,000 

27 - 31 มนีาคม 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

03 - 07 เมษายน 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

04 - 08 เมษายน 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

05 - 09 เมษายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 - 16 เมษายน 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

13 - 17 เมษายน 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

14 - 18 เมษายน 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

17 - 21 เมษายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 - 28 เมษายน 63 15,900 15,900 14,900 4,000 

01 - 05 พฤษภาคม 63 16,900 16,900 15,900 4,000 

15 - 19 เมษายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 



 
 
 
 
 
 

22 - 26 เมษายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

29 พ.ค. - 02 ม.ิย.63 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 - 16 มถิุนายน 63 15,900 15,900 14,900 4,000 

19 - 23 มถิุนายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 - 30 มถิุนายน 63 14,900 14,900 13,900 4,000 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงต ัว๋ไม่สามารถระบุทีน่ ัง่ได ้

โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอื

ตอ้งการพกัเดีย่วทา่นสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการ
เดนิทางเทา่น ัน้ 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้่านละ 7 

กก./1ใบ 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่

ไดร้บัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครอง
โรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย 

 คา่วซ่ีาเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้
การท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,
มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ
จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุม
ของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทรปิ(บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ
แตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 



 
 
 
 
 
 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาหากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้ง
กลบัมายืน่วซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท 
หรอืมากกวา่ตามทีส่ถานฑูตกิ าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ 

 
 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระ

ทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ า

โดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ า

ท ัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัร์

ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อน
ลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้
คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหาย

ตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ
ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่านขอ

สงวนสทิธิเ์ล ือ่นวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 
10 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่่านตอ้งออกต ั๋วภายในประเทศ เช่น (ต ั๋วเครือ่งบนิ,ต ั๋วรถทวัร,์ต ั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆใน
กรณีถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ
เพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.ลูกคา้ทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบุตามรายการทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 
8.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หาก

ทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละ
รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค า 

นงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 



 
 
 
 
 
 

➢ หนงัสอืเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู ้ม ี
จุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออก
เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศ

ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เก ิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้ส ิ้น หากผู ้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้

ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว

บางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายให้

ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอื
ช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอื
คนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้

แลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มี

การคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่

หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดั
ขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบ
กอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้
ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอก
ประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่น

ถูกปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทวัรแ์ละ

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์อง

ทา่นเอง** 

 


