
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเห
วนิอู ่

☛ อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค – ถา่ยภาพคูต่กึไทเป 101 

☛ อทุยานเหยห๋ลิว่ - สถานรีถไฟสอืเฟ่ิน – วดัหลงซนัซือ่ 

☛ ชอ้ปป้ิง3 ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดตลาดซือ่หลนิ และ ตลาด

ซเีหมนิตงิ 
☛ บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คนื ไทเป 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เทีย่วเต็มไมม่อีสิระ 
!! พเิศษพกัโรงแรมอาบน า้แรใ่นหอ้งนอนสว่นตวั 1 คนื !! 

• เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี, ซฟีู้ ดเหยห่ล ิว่ • 
 
 



 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15-19 พฤศจกิายน 61 

12,991 

4,500 

16-20 พฤศจกิายน 61 

22-26 พฤศจกิายน 61 

23-27 พฤศจกิายน 61 

29 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 61 

30 พฤศจกิายน-4 ธนัวาคม 61 14,551 14,551 14,551 

1-5 ธนัวาคม 61 15,551 15,551 15,551 

2-6 ธนัวาคม 61 14,551 14,551 14,551 

4-8 ธนัวาคม 61 15,551 15,551 15,551 

5-9 ธนัวาคม 61 14,991 14,991 14,991 

6-10 ธนัวาคม 61 15,991 15,991 15,991 

7-11 ธนัวาคม 61 15,991 15,991 15,991 

8-12 ธนัวาคม 61 15,551 15,551 15,551 

13-17 ธนัวาคม 61 13,991 13,991 13,991 

14-18 ธนัวาคม 61 13,991 13,991 13,991 

20-24 ธนัวาคม 61 13,991 13,991 13,991 

21-25 ธนัวาคม 61 13,991 13,991 13,991 

26-30 ธนัวาคม 61 15,551 15,551 15,551 

27-31 ธนัวาคม 61 21,901 21,901 21,901 

28 ธนัวาคม 61-1 มกราคม 62 22,901 22,901 22,901 

29 ธนัวาคม 61- 2 มกราคม 62 21,901 21,901 21,901 

30 ธนัวาคม 61- 3 มกราคม 62 16,991 16,991 16,991 

31 ธนัวาคม 61- 4 มกราคม 62 15,551 15,551 15,551 

1-5 มกราคม 62 15,551 15,551 15,551 

 
*คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  ทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง* 

 ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

 
 

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น. 📢 คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ประตู 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย

การบนิ Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเกาหยวน-ทะเลสาปสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่รา้นใบชา-

ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น. ✈ เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL398 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็ก

กว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้อยูห่่างจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ



 

จนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเปเป็น

เมอืงหลวงเวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่เดนิทางสู่

เมอืงหนานโถว 

เชา้   บรกิารอาหารเช้า ดว้ยเมนูแซนวชิ และชานม ขึน้ชือ่ของไตห้วนัทีไ่ม่ควร
พลาด 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบสรุยินั 

จนัทราหรือ ซ ันมูนเลค (Sun 

Moon Lake)ตั ้ ง อ ยู่ ใน เข ต เมือ ง

หนานโถว เป็นแหล่งน ้าที่มขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุของไตห้วัน เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแหง่

นี้จะมจีุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศ

และชมสเีขยีวมรกตของน ้าในทะเลสาบสรา้งความงดงามและความ

ประทับใจใหก้ับนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมากพรอ้มกับใหท้่านนมัสการ

พระอัฐทิีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและรูปเคารพของ พระถังซมัจ๋ัง ณ 

วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

เทีย่ง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิดอีาหารชนพืน้เมอืง 

บา่ย จาก นั้น  น าท่ านก ราบไหวส้ ิ่ง

ศักดิส์ทิธิท์ี่ วดัเหวนิอู่ เพื่อสักการะ
ขงจื๊ อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และ

เทพเจา้แห่งความซือ่สัตยว์ัดนี้เพิง่สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่

ในปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณานิคมของญี่ปุ่ นแลว้ 

รั ฐ บ าล ไต ้ห วั น จึ ง ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเพือ่สรา้งวัดเหวนิอู่ให ้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสรา้ง

อาคารยิง่ใหญ่กว่าเดมิ และสรา้ง

ใหอ้อกสไตลจ์นีมากขึน้ไฮไลท์ที่

นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อ

ตวัเองแลว้น าไปแขวนทีก่ าแพงวดั เชือ่วา่จะท าใหค้รอบครัวปลอดภัย

ร ่ารวยเงนิทอง การเรยีนส าเร็จ และความรักหวานชืน่โดยระหวา่งทาง

ท่านจะสามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงาม แลว้น าท่านแวะชมิชา

รสชาตดิ ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจงซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่



 

วา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดเรยีบรอ้ยทีส่ดุในไตห้วันเมอืงนี้จะเป็นศนูยก์ลาง

การเดนิทางจากทางดา้นเหนอืของเกาะและทางใตข้องเกาะจงึท าให ้

เมอืงนี้มคีวามคกึคักอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์

สองขา้งทางทีส่วยงาม 

 

จากนัน้ น าท่านสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็น

ตลาดคนเดนิที่มชี ือ่เสยีงและใหญ่ที่สุดอีก

แห่งหนึง่ของเมอืงไทจงมคีวามน่าสนใจอยู่

ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่ ทัง้อาหารทอ้งถิน่ และ

อาหารนานาชาตสิไตลS์treet Food อาหาร

ท่านเล่นสไตล์ไตห้วัน เมนูขึน้ชื่อของที่นี ่

เช่น ชานมไข่มุก  ท าใหส้ามารถดึงดูด

นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไ ต ้ห วั น เอ ง แ ล ะ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิมคีวามน่าสนใจเหมาะ

กบัทกุเพศทกุวัย ดว้ยความทีฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ตตัง้อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยฝงเจีย่ จงึมี

สนิคา้แฟขัน่วัยรุน่ นักศกึษา ในราคาไมแ่พง มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระกับการชอ้ปป้ิงเลอืก

ซือ้สิง่ของทีถ่กูใจ  

                   เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิม่จใุจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่   โรงแรม HOTEL HALF  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม ไทจง-ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101-ซือ่หลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็น
เมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจรญิที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
เทคโนโลย ีอตุสาหกรรม และการทอ่งเทีย่ว  
จากนัน้น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมชือ่ดังประจ า
ชาตขิองไตห้วันที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว มรีสชาตกิลมกล่อม แป้งมคีวามหอมและใส ้

สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมขีนมอืน่ๆอกีมากมาย เชน่ พายเผอืก, Naugat (ตังเม) ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้น  
จากนัน้น าทา่นสู ่อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค เป็นสถานทีห่ลักทีต่อ้งมาของเมอืงไทเป และยัง
เป็นสญัลักษณ์ของไตห้วัน อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการ
ร าลกึและเทดิทนู อดตีประธานนาธบิด ีเจยีงไคเชค็ ผูพั้ฒนาความเจรญิใหก้ับไตห้วันให ้
เทยีบเท่าระดับนานาชาต ิ โดยตัวอาคารมสีขีาว4ดา้น และมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มตาม
สถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจนี ตัง้สง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรภีาพ และดา้นหนา้มี
บนัไดจ านวน 89 ขัน้ เทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธบิด ี และภายในจะมรีปูปัน้ส ารดิของ
ท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซึง่จะมีทหารยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนัน้ยังมนีิศทรรศการ
แสดงประวัตภิาพถ่ายแต่ละชว่งชวีติของท่านเจยีง ไคเช็ค รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใช ้

ตา่งๆไวจ้ัดแสดงอกีดว้ย 
 



 

เทีย่ง  🍴รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตกึไทเป101เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์หลักของ
เมอืงไทเป (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 ทา่นใดตอ้งการขึน้ชมววิ
กรุณาตดิตอ่ไกดท์ีดู่แลคณะของท่าน คา่ข ึน้ประมาณ 600 NTD)
เป็นตกึที่สูงที่สุดในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ตกึไทเปมี
ทัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่ ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 
ตั น  ท า ห น ้ า ที่ กั น ก า ร
สั่ น ส ะ เทื อ น เ ว ล า ที่ เ ก ิ ด
แผ่นดนิไหว ดา้นขา้งตกึจะเป็น
ส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ที่ขาย
ข อ ง แ บ รน ด์ เน ม  ร ้า น ค ้า 
รา้นอาหารต่างๆ  อสิระใหท้า่น
ได้ถ่ ายรูปคู่ก ับ  ต ึก ไท เป 
101 ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซื่อหลินไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาดนัด
กลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุในไทเป เป็นแหล่งรวมของกนิขึน้ชือ่นานาชนดิ นอกจากนัน้
ยงัม ีเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้อ้ปกันอยา่งจุใจ ทีส่ าคัญคอืราคาถูก 
ของฝากยอดนิยมเพื่อใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม Bear Inn หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป-ศนูยเ์จอรเ์มเนีย่ม-อทุยานเหยห๋ลิว่-ผงิซ-ีสถานสีอืเฟ่ิน-วดัหลงซนัซือ่-ตลาด

ซเีหมนิตงิ-พกัอาบน า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเทีย่วชม ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม เป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 
และสรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกาย รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ 
ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล ้าค่าของคน
ไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดตี  

จากนัน้เดนิทางสู ่อุทยานเหยห๋ลิว่ ตัง้อยูท่าง
ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วันของเมือง  นิว
ไทเป เป็นพื้นที่ที่ต ิดกับทะเล โดยการเซาะ
ของน ้าและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น
รูปร่างลักษณะต่าง ๆ แลว้แต่จนิตนาการของ
แตล่ะคนโดยเฉพาะหนิรปูเศยีรพระราชนิ ีทีเ่ป็น
ไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลวิ หนิรูปมังกร หนิรูป
เห็ด ทีใ่ครมาเยอืนแลว้ตอ้งถา่ยรปูคู่ 

เทีย่ง  🍴รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนซูฟีู้ ด 

จากนัน้เดนิทางสู ่สถานสีอืเฟิน ตัง้อยูใ่นเมอืง
นิวไทเป ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางขนถ่านหิน 
แต่ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาต ิเป็นย่านถนนสายเก่า ตรงถนน
เลียบทางเดนิรถไฟ มีรา้นคา้ รา้นอาหารขา้ง
ทาง และเต็มไปดว้ยรา้นโคมลอยแขนไฮไลท์
ของการมาที่นี่คือการมาปล่อยโคมลอย หรือ
เขยีนค าอธฐิานในกระบอกไมไ้ผ่ (คา่ทวัรไ์ม่
รวมโคมลอย)  



 

จากนัน้แวะศนูยเ์ครือ่งส าอาง ทีน่ีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึยาและน ้ามนัหรอืยานวดต่างๆที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่

 จากนัน้จากนัน้น าท่านต่อไปยัง วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขา
มงักร  เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไทเป  ในชว่งสงครามโลกครัง้
ที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความ
เสยีหายยับเยนิ  แต่ปรากฏว่า พระโพธสิัตวก์วนอมิ นัน้กลับ
ไม่ไดรั้บความเสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลีย่มใส ศรัทธา พากัน
มากราบไหว ้ 

น าท่านสู่ ตลาดซีเหมนิตงิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮติของวัยรุ่น
ไตห้วัน หากเปรยีบกบับา้นเราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่
เป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮติของเหล่าบรรดา
วัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ี่นี่ และนอกจากจะเต็มไปดว้ย
รา้นเสื้อผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค์ สารพัดแฟชั่นแลว้ 
ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดังต่างๆ ทัง้อาหารใน
สไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาต ิ 

เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม Eastern Hot Spring Resor หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มเีวลาใหท้กุ
ทา่นไดพ้กัผอ่นและผอ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกั 
จะท าใหช้่วยกระตุน้ระบบการหมุนเวยีนของโลหติในรา่งกายดขี ึน้ ผ่อนคลาย
ความตงึเครยีด ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่สดชืน่     

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL399 

 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

13.35 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

❖ หมายเหต.ุ..กรณีทีไ่ตห้วันยกเวน้คา่วซีา่ใหนั้น้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่นัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนนิการยืน่วี

ซา่(มคีา่ใชจ้า่ย) 

วีซ่าตามปกติ  และ พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทางนะคะ 



 

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่
ทา่น ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น   
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
1. ในการจองกรุณาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากไดร้บัใบ

แจง้หนี ้เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 

100% ซึง่เมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจ าใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ
ในกรณีทีอ่อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถ

ท าเรือ่งขอคนืค่าต ัว๋หรอืขอคนืค่าทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์
และวนัหยุดราชการ )  เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิ

ลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามดัจ า

ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผู ้
จองจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ต ัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต ั๋ว

เครือ่งบนิ บรษิทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้ยงัไม่มกีารยืน่วซี่า หรอืมกีารเสยี

คา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต ั๋ว

เครือ่งบนิ แตม่กีารยืน่วซี่าไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะ

เทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่น ัน้ 

1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ต ัว๋เครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่

มาแทนไดใ้นวนัเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ต ัว๋ 3,000 

บาท / ต ัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน า้มนัเชื้อเพลงิ และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 

เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื

เขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณี
ใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

4. .การยกเลกิ 

4.1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจ า 

4.2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

4.3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี

การการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ

ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ ท ัง้หมดเนื่องจากค่าต ั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ

น ัน้ๆ 



 

หมายเหต ุ
 

1.  จ านวนผู ้เด ินทางข ัน้ต ่าผู ้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษิทัฯ มสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุ

ไตฝุ้่ น ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิที่

เกดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะ
จดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
7.  ราคานีค้ดิตามราคาต ัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาต ัว๋เครือ่งบนิปรบัสูงข ึน้ บรษิทัฯ สงวน

สทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาต ัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผู ้ม ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่
เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระ

คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น

ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทน

บรษิทั  เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

-กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอยีดวนัเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาด

กอ่นเดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบ

ช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุ
ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว
ทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลง
รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน
เงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

*** 

 
 

 


