
 
โปรแกรม 6 วนั 4 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออนแอร ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมือง  (-/-/-) 

 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 7 

  เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 
 

วนัที่สอง สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว - วดัจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดั

พระถงัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – เจยีอี้    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL398 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง หนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ช ัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องด่ืมข้ึนช่ือของไตห้วนั 

น าท่านชม วดัจงไถซานซื่อ หรือที่ชาวไทยรูจ้กักนัในนาม วดัหม่ืนลา้น ดว้ยทุน

การสรา้งวดัมากกว่าหมื่นลา้นบาท ผูอ้อกแบบคนเดียวกนักบัตึก 

TAIPEI 101 ถอืเป็นวดันิกายมหายานที่ใหญ่และทนัสมยัวดัหน่ึงของ

โลก ทางเขา้มีสระบวัและสะพานทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหลกั

ของวดัประดิษฐานพระพุทธรูปตวัแทนพระพุทธองค์ เป็นองค์พระ

ประธาน เบื้องซา้ยมพีระโมกคลัลานะ เบื้องขวามพีระสารีบุตร หอ้งโถง

ซา้ยมอืมปีรมาจารยต์ ัก๊มอ้ เบื้องขวามอีงคเ์ทพเจา้กวนอู โถงกลางของวดัมทีา้วจตุโลกบาลหรือองค ์สเีที่ยนไตอ้ว้ง ท ัง้ 4 

ขนาดองคสู์งกว่า 10 เมตร เทพเจา้ซึง่มหีนา้ทีดู่แลพระพทุธองคย์นือารกัขาท ัง้ 4 ทศิของหอ้งโถงภายในวดัหา้มใชเ้สยีง จึง

ท าใหเ้ป็นวดัทีบ่รรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การท าสมาธิ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน า้จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วนั 

ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบ

มลีกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะ

คลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขื่อนกกัเก็บ

น า้ท  าใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 

เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปีและน า้

ในทะเลสาบมสีีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเรื่อง

ความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

สกัการะ อฐัิของพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ หรือ วดัเสวียนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื่อของพระใน

สมยัราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพทูวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแล

รกัษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้กบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ 



 น าท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งน้ี

เป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการสรา้งเขื่อนท าใหว้ดั

เก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้

กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ

กวนอู ณ วดั เหวินหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อเป็น

การสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนัน้  น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจยีอี้ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้นใหท่้านไดเ้ลอืกสรร หม ูไก ่เน้ือ ปลา และ บปุเฟ่ตส์ลดับาร ์

 

ที่พกั ORANGE HOTEL CHIAYI หรอืเทยีบเท่า (เมืองเจยีอี้ ) 

 

วนัที่สาม เจยีอี้  - อทุยานอาลซีาน – นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี – รา้นใบชา – ไถจง – ไนทม์ารเ์กต็  

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้น เขาอทุยานอาลีซาน อุทยานที่มคีวามสวยงามและ

มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั น าท่านเดินชมอุทยาน ตามเสน้ทาง

ธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปี

และชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนัน้ น าท่านสกัการะเจา้

พ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนัน้ น าท่านนัง่

รถไฟโบราณ ชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท่้านเพลิดเพลินกบั

บรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้าม

ฤดูกาล 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง 

จากนั้น น าท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท่้านไดช้งชาอย่างถูกวธิีและไดร้บัประโยชนจ์ากการดื่มชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงทีข่ึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

น าท่าน เดนิทางกลบัเมอืงไถจง  

น าท่านเดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนท์

มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่งน้ีติดกบัหมายลยัฟ่ง



เจีย๋ท  าใหม้นีกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มสีิ้นคา้หลากหลายมากมากใหท่้านไดเ้ลอืกสรร  จ าหน่ายรองเทา้

ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ท ัง้มื้อหลกัและอาหารทานเลน่ เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไข่มกุ มนัทอด อาหารป้ิง

ย่าง ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟตช์าบูหมอ้ไฟไตห้วนั หรือไถวนัฮ ัว่กวั น ำ้ซุปหม่ำล่ำหรือซุปน ำ้ใส 

ที่พกั KING BRIDGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 

วนัที่สี ่ ไถจง – ไทเป – รา้นขนมพายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ลิ่ว – ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน 

 (เชา้/กลางวนั/อสิระอาหารเยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นน้ีเป็นรา้น

ซึง่ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพาย

สบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม อทุยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทาง

ธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้น

จากการเคลื่อนที่ของแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่าง

ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่

หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และ

ฟอสซลิของสตัวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซฟิิคน า้

ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจ์นี 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street 

หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดงัของ

ไตห้วนั เมือ่กาลเวลาผ่านไปเหลอืเพยีงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจ

ใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆท ัง้รา้นน า้ชา รา้นขายขนม และ 

ของที่ระลกึ ชมวิวทิวทศันข์องบา้นโบราณซึ่งประดบัดว้ยโคมไฟสต่ีางๆ

และตรอกซอยเลก็ๆทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนกัท่องเทีย่วจ านวนมาก  

น าท่านสู ่ ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนทม์าเก็ต ตลาดนัด

กลางคืนขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไตห้วนัที่จะออกมา

เลอืกซื้อของกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่น และอาหารค า่ ไม่ว่าจะเป็น 

อาหารเสียบไมป้ิ้งย่าง ท ัง้เน้ือหมู ไก่ ปลาหมกึ เห็ด และผกั หรือจะ

ชอบทานเตา้หูเ้หม็นทอดที่ไม่เหมน็เหมือนชื่อแถมมรีสชาตที่อร่อยถูก

ปาก ไก่ทอดเจา้ดงัHOT-STAR เกาลดัคัว่ น า้เตา้หูจ้ากถ ัว่นานาชนิด

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดฮิตของชาวไตห้วนั ปลาท่องโกท๋อดกรอบตวั



ใหญ่ๆ น า้แขง็ไสหนา้ต่างๆ และผลไมส้ดที่รสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผดิหูผิดตาจากบา้นเรา พลาดไม่ไดก้บัแตงโมลูก

ขนาดมหมึาหวานกรอบเหมอืนเมลอ่นเสยีมากกว่า   

เยน็ เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดกลางคนืซื่อหลนิ 

ที่พกั Holiday Inn Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ไทเป - ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 – ศูนยเ์ครื่องส าองค ์- 

อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค – ชอปป้ิงซีเหมินตงิ  (เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ัน้ลง

และภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจาก ปะการงัสแีดง อญัมณีล  า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

น าท่านชม  พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติไตห้วนั กูก้ง(Gu Gong National Palace 

Museum )พิพิธภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็น

สถานทีร่วบรวมศิลปวตัถขุองจนีโบราณ และสมบตัิล  า้ค่า ซึ่งบางชิ้นมอีายุ

ยอ้นหลงัไปถงึ 5 พนัปี จากพระราชวงศจ์ีนทุกราชวงศ ์ภายในพพิธิภณัฑ์

รวบรวมไว ไ้ด ถ้ึงกว่ า  620 ,000 ชิ้ น  ซึ่ งสมบ ัติล  า่ ค่ า เหล่ า น้ี ท่ าน

ประธานาธบิดไีดน้ ามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพรอ้ม

กบัชาวจนีทีอ่พยบมาตัง้รกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถเุหลา่น้ีมมีากจนตอ้งผลดัเปลีย่นใหช้มทุก ๆ 3 เดือน แต่

วตัถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีน า้ตาลเหมือนหมูสามช ัน้ หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็น

ตะกรอ้ซอ้นกนั 21 ช ัน้ จะมใีหช้มตลอดปี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และ

เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 

ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 

มจี  านวนชัน้ท ัง้หมด 101 ช ัน้ และ ช ัน้ใตด้ินอีก 5 ช ัน้ ช ัน้ 1 -5 จะเป็น 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)


หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , 

CHANEL ฯลฯ  

จากนั้น แวะซื้อสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางต่างๆ ที่ศูนยเ์ครื่องส าอาง 

 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณร์ าลกึถงึท่านอดีตประธานาธบิดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เชค็ ซึง่ภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย คร ัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที ่5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส  ารดิ ท่านเจียงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆช ัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

ค า่ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) หรือที่คน

ไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของวยัรุ่น

และวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ย

เช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง 

เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสี

ไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA 

TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถกูมากๆ  

ที่พกั Eastern Hotels & Resorts หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเม่ือยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลือด ดว้ยการแช่น ้ าแร่ แบบสว่นตวัในหอ้งพกั 

 

วนัที่หก ไทเป – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมือง  (เชา้/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.55 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL399 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

14.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

 

 

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)


อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา อทุยานอาลซีาน อทุยานเยห๋ลิ่ว 

หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน 6 วนั 4 คืน  โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

18 เม.ย.61 23 เม.ย.61 30     

02 พ.ค. 61 07 พ.ค. 61 30     

09 พ.ค. 61 14 พ.ค. 61 30     

24 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61 30     

30 พ.ค. 61 04 มิ.ย. 61 30     

06 มิ.ย. 61 11 มิ.ย. 61 30     

13 มิ.ย. 61 18 มิ.ย. 61 30     

27 มิ.ย. 61 02 ก.ค. 61 30     

04 ก.ค. 61 09 ก.ค. 61 30     

18 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 30     

25 ก.ค. 61 30 ก.ค. 61 30     

01 ส.ค. 61 06 ส.ค. 61 30     

08 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 30     

22 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 30     

29 ส.ค. 61 03 ก.ย. 61 30     

05 ก.ย. 61 10 ก.ย. 61 30     

19 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 30     

26 ก.ย. 61 01 ต.ค. 61 30     

03 ต.ค. 61 08 ต.ค. 61 30     

10 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61 30     

17 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30     

 



อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบุที่นัง่ได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเด่ียวท่านสามารถช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดินทางเท่านั้น 

- อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืข้ึนเครื่องไดท่้านละ 7 กก./1ใบ 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย 

- ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,000 NT/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
**ขณะน้ีนักท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่มอกีท่านละ 1,700 บาท หรอืมากกว่าตามที่สถานฑตูิก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื่อนไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  30 

วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

2. กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์80%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 



3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี

เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้ง

น าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. ในกรณีมีการจองตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตอ้งสอบถามเจา้หนา้ที่ขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง 

6. ลูกคา้ที่ไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ที่ระบตุามรายการเพิม่ท่านละ 300 NTD/รา้น 

7. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั 

ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


