
 

  



 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง ไ (-/-/-) 
 

23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 

 เคาทเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●หนานโถว●  วัดจงไถซานซื่อ ●ลองเรือ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู●เจียอี้ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่SL398 (ไมมีบริการอาหารบน

เครื่อง) 

08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

เชา ไบริการอาหารเชา อิ่มอรอยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไตหวัน 

นําทานชม วัดจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรูจักกันในนาม วัดหมื่นลาน 

ดวยทุนการสรางวัดมากกวาหมื่นลานบาท ผูออกแบบคน

เดียวกันกับตึก TAIPEI 101 ถือเปนวัดนิกายมหายานที่ใหญ

และทันสมัยวัดหนึ่งของโลก ทางเขามีสระบัวและสะพาน

ทองแดงตออายุ  ภายในอาคารหลักของวัดประดิษฐาน

พระพุทธรูปตัวแทนพระพุทธองค เปนองคพระประธาน เบื้อง

ซายมีพระโมกคัลลานะ เบื้องขวามีพระสารีบุตร หองโถงซายมือมีปรมาจารยตั๊กมอ เบื้องขวามีองคเทพเจา

กวนอู โถงกลางของวัดมีทาวจตุโลกบาลหรือองค สีเที่ยนไตอวง ทั้ง 4 ขนาดองคสูงกวา 10 เมตร เทพเจาซึ่งมี

หนาที่ดูแลพระพุทธองคยืนอารักขาทั้ง 4 ทิศของหองโถงภายในวัดหามใชเสียง จึงทําใหเปนวัดที่บรรยากาศ

เงียบสงบ เหมาะแกการทําสมาธิ 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหลงน้ําจืดใหญที่สุดบน

เกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระ

อาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง

เขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขา

สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดรับการดูแล

เรื่องความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อ

ของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการ

ประเทศญี่ปุนเปนผูเก็บดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานไดเก็บรักษาไว

ที่นี ่

 นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวูหรือ วัดกวน

อู วัดแหงนี้เปนวัดใหมที่ทางการญี่ปุนสรางขึ้นหลังจากทําการ

สรางเขื่อนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของ

วัดเหวินหวูโครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของประเทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื้อ

สัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เห

วินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู 

จากนั้น  นําทานเดินทางตอสูเมืองเจียอี ้

ค่ํา ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูสเตกจานรอนใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุป

เฟตสลัดบาร 

 

ที่พัก ORANGE HOTEL CHIAYI หรือเทียบเทา (เมืองเจียอี้) 



 

 

วันที่สาม เจียอี้ ●อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ●รานใบชา●ไถจง ●ไนทมารเก็ต 

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไตหวัน นําทาน

เดินชมอุทยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยปาสนอายุหลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชม

สวนซากุระและดอกกุหลาบพันป จากนั้นนําทานสักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลี

ซาน จากนั้น นําทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางปาสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของ

อุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

จากนั้น นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ

ประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของ

ไตหวันไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 

นําทาน เดินทางกลับเมืองไถจง 

นําทานเดินช็อปปงตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวันฟง

เจี๋ยไนทมาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แหงนี้ติดกับ

หมายลัยฟงเจี๋ยทําใหมีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเปนจํานวน

มาก มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนาย

รองเทาผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและ

อาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด 



 

อาหารปงยาง ฯลฯ 

ค่ํา  ไบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตชาบนู้ําซุปหมาลาหรือซุปน้ําใส 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 

วันที่สี ่ ไถจง ●ไทเป ●รานขนมพายสับปะรด ●อุทยานเยหลิ่ว ●ถนนโบราณจิ่วเฟน●ซื่อหลิน ไนทมา

เก็ต 
ไ(เชา/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานแวะชมรานขนมพายสับปะรด

รานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษี

สินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย 

ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตหวันลักษณะเปน

แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่ง

เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง 

หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟคน้ําทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟน Jiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปน

แหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจให

นักทองเที่ยวมาเยือน ชมรานรวงตางๆทั้งรานน้ําชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบาน

โบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนักทองเที่ยวจํานวนมาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสู ยานถนนคนเดินใหญที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนทมาเก็ตตลาด

นัดกลางคืนขนาดใหญเปนที่นิยมในหมูหนุมสาวชาวไตหวันที่

จะออกมาเลือกซื้อของกิน ไมวาจะเปนอาหารทานเลน และ

อาหารค่ํา ไมวาจะเปน อาหารเสียบไมปงยาง ทั้งเนื้อหมู ไก 

ปลาหมึก เห็ด และผัก หรือจะชอบทานเตาหูเหม็นทอดที่ไม

เหม็นเหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อรอยถูกปาก ไกทอดเจาดัง

HOT-STAR เกาลัดคั่ว น้ําเตาหูจากถั่วนานาชนิดเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพยอดฮิตของชาวไตหวัน ปลาทองโกทอดกรอบตัวใหญๆ น้ําแข็งไสหนาตางๆ และผลไมสดที่รสชาติ

แปลกและขนาดใหญผิดหูผิดตาจากบานเรา พลาดไมไดกับแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมลอน

เสียมากกวา   

เย็น ไเพื่อความสะดวกสบายในการชอปปงอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 

วันที่หา ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑกูกง● ถายรูปกับตึกไทเป 101●ศูนย

เครื่องสําองค ●อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค● วัดหลงซาน●ชอปปงซีเหมินติงไ(เชา/กลางวัน/เย็น

อิสระ) 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE) ซึ่งทําเปนเครื่องประดับทั้งสรอยคอและสรอย

ขอมือซึ่งมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับ

ความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลด

ระยะเวลาฟนตัวหลังเจ็บปวยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสี



 

แดงอัญมณีล้ําคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของ

ประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไตหวัน กูกง(Gu Gong National Palace 

Museum )พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑแหงนี้เปน

สถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติล้ําคา ซึ่งบาง

ชิ้นมีอายุยอนหลังไปถึง 5 พันป จากพระราชวงศจีนทุกราชวงศ 

ภายในพิพิธภัณฑรวบรวมไวไดถึงกวา 620,000 ชิ้น ซึ่งสมบัติล่ํา

คาเหลานี้ทานประธานาธิบดีไดนํามาจากประเทศจีนแผนดินใหญ

โดยขนลงเรือมาพรอมกับชาวจีนที่อพยบมาต้ังรกรากยังประเทศไตหวัน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตอง

ผลัดเปลี่ยนใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เชนหยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือน

หมูสามชั้น หมอโบราณ งาชางแกะสลักเปนตะกรอซอนกัน 21 ชั้น จะมีใหชมตลอดป 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

จากนั้น นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟาสูงที่สุดในมหานคร

ไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 

2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงาน

และสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น 

และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และ

ร า น อ า ห า รชั้ น นํ า เช น  DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . 

ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากนั้น แวะซื้อสินคาผลิตภัณฑเครือ่งสําอางตางๆ ทีศู่นยเครื่องสําอาง 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดี

ไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระ

บรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือน

ประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การ

เปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน(Lungshan Temple)เปนหนึ่งในวัดที่

เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองไทเป 

ตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปแลว 

สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงปค.ศ. 1738  เพื่อเปส

ถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มี

รูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีน

แตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคน

เรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่นี่ เปนอีกหนึ่ง

แหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือเหมงเจียหลงซาน (Mengjia Longshan)แตเดิม

สรางขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา 

100 องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และ

ขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง, เทพ

เจากวนอู เรื่องความซื้อสัตยและหนาที่การงานและเทพ

เยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดาย

แดงใหสมหวังดานความรัก 

ค่ํา นําทานเดินทางสู  ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ําตาม

อัธยาศัย) หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปงของวัยรุนและวัยทํางานของ

ไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปงของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ 

เชน แดง เขียว น้ําเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคา

แนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ 

เย็น ไเพื่อความสะดวกสบายในการชอปปงอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง 

ที่พัก Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว(เมืองเถาหยวน) 
 ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลือด ดวยการแชน้ําแร แบบสวนตัว

ในหองพัก 

 
 

วันที่หก ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง ไ(เชา/-/-) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 



 

10.55 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL399 (ไมมบีริการอาหารบนเครื่อง) 

14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางและวันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน 

อุทยานเยหล่ิว หมูบานโบราณจิ่วเฟน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน 

LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

01 ส.ค. 61 06 ส.ค. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

08 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 30 18,900 18,900 17,900 4,900 

22 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

29 ส.ค. 61 03 ก.ย. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

05 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

19 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 30 18,900 18,900 17,900 4,900 

26 ก.ย. 61 01 ต.ค. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

03 ต.ค. 61 08 ต.ค. 61 30 17,900 17,900 16,900 4,900 

10 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61 30 18,900 18,900 17,900 4,900 

17 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 18,900 18,900 17,900 4,900 

20 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 30 18,900 18,900 17,900 4,900 

31 ต.ค. 61 05 พ.ย. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

07 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

14 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

28 พ.ย. 61 03 ธ.ค. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

05 ธ.ค. 61 10 ธ.ค. 61 25 19,900 19,900 19,500 5,900 



 

12 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

26 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 61 25 21,900 21,900 21,500 6,900 

09 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

16 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

30 ม.ค. 62 04 ก.พ. 62 25 17,900 17,900 16,900 4,900 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุที่นั่งได โดยทางสายการ

บินจะเปนผูกําหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือตองการพักเดี่ยว
ทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย 

 คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขา

ประเทศไตหวัน) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 บาท/ลูกทัวร 1 ทาน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศคะ) 



 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป

คะ) 

**ขณะนีน้ักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซา
เขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูติ

กําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระ
เงินคะ 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณี

เจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

หรือยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาที่ระบุตามรายการทัวรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 



 

8.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ

คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ

,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ

เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชน
ของทานเอง** 


