
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

15-20 ธนัวาคม 61 
15,551 4,500 

17-22 ธนัวาคม 61 

 

หมายเหต ุ: คา่บรกิารขา้งตน้นีเ้ป็นราคาเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 
และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่

ทา่น    
*ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง*  ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 

 

 

 



 

เทีย่วครบสตูร ราคาสบายกระเป๋า ✌ 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเหวนิ

อู ่

☛ อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 

☛ อนุสรณ์เจยีงไคเชค็ – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 
☛ อทุยานเหยห๋ลิว่ - สถานรีถไฟสอืเฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

☛ ชอ้ปป้ิง 3 ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจีย่ ตลาดซือ่หลนิและตลาดซเีหมนิตงิ 

☛ บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 
☛ พักเจยีอี ้1 คนื ไทจง 1 คนื ไทเป 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เทีย่วเต็มไมม่อีสิระ 

• เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี, ซฟีู้ดเหยห๋ลิว่ • 

 

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น. 📢  สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่เจยีอี ้

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

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

08.00น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้น า
ทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเช้า ดว้ยเมนูแซนวชิ และชานม ขึน้ชือ่ของไตห้วนัทีไ่ม่ควร
พลาด 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นทะเลสาบน ้าจดืจากธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ 
ของเกาะไตห้วัน ตัง้อยูก่ลางภเูขาของมณฑลหนานโถว (Nantou City) พืน้ทีต่อนกลาง
ของเกาะ มเีกาะทีม่ชี ือ่วา่ กวง หวา เตา่ ซึง่เป็นเกาะทีเ่ล็กตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทศิ
เหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย์ ส่วนดา้นทิศใตนั้้นมีรูปทรงคลา้ย
พระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มีชื่อเสียงดา้นความ
สวยงามจนไดรั้บฉายาว่าเป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั” จุดเด่นคอืมพีืน้น ้าสฟ้ีา
อมเขยีวสอ่งประกาย ฉากหลังเป็นภเูขาสงูใหญเ่ต็มไปดว้ยป่าไมท้ีเ่ขยีวและภม ีอากาศที่
เย็นสบายตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านสักการะอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ณ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิทะเลสาบสรุยินัจันทรา ซึง่แตเ่ดมิอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังไดถู้กญปีุ่ นยดึ
ครองไปตัง้แตส่มยัสงครามระหว่างญีปุ่่ นกบัจนี ปัจจบุนัไดม้กีารตกลงใหแ้บง่สว่นหนึง่ไว ้
ทีญ่ีปุ่่ นเพือ่ใหค้นญีปุ่่ นไดรู้จั้กพระถังซมัจ๋ังบา้งและอกีสว่นนงึน ากลับมาไวท้ีไ่ตห้วัน 



 

 

เทีย่ง 🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีชนพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลา

ประธานาธบิด ี

จากนัน้น าท่านสู ่วดัเหวนิอู ่หรอืวดักวนอู ตัง้อยูด่า้นเหนือของทะเลสาปสรุยิันจันทรา  
เป็นวัดศักดิส์ทิธิข์องไตห้วัน ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้เทพเจา้
แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซึง่เป็นเทพเจา้ที่มีอุปนิสัยเป็นรักษาค าพูดดว้ยชวีติ รัก
คณุธรรม ชาวจนีและชาวไตห้วันจงึนับถอืเป็นเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์เชือ่กันวา่บารมี
ของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละช่วยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุ่งเรอืง ลักษณะของวัดมคีวามคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งของเมือง
ปักกิง่ทัง้รูปแบบวหิารและสสีัน โดยมตีัววหิารใหญ่แบง่ออกเป็นสามชัน้และมวีหิารเล็ก
โอบลอ้มอยูด่า้นขา้ง รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัดซึง่มมีลูค่าตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกเฉียงใตข้อง
ไตห้วัน มทีวิทัศนล์อ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และอกีดา้นหนึง่ตดิกบัทะเล เมอืงนีม้แีหล่ง
อทุยานแห่งชาตทิัง้หมด 3 แหล่ง ไดแ้ก ่ Alishan National Scenic Area, Southwest 
Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละที่จะมี
ความงดงามทีแ่ตกตา่งกนัไป 

 

ค า่  🍴 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจนี 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Day Chiayi มาตรฐานระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

  
 



 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมป่าสนพนัปี-แวะชมิชา-ฟงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซึง่เป็นอทุยานทีม่ ี ความสวยงาม 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อาลซีานเป็นทีต่ัดตน้ไมส่นไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ทีม่ี

ขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน หลังจากนัน้รัฐบาลไตห้วันจงึประกาศใหอ้ารซีานเป็น

เขตป่าสงวนมาตัง้แต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเกาะ

ไตห้วัน ดว้ยความสงูของเขาอาลซีาน กว่า 2,663 เมตร ท าใหต้อ้งเตรยีมตัวเป็นพเิศษ 

ในเรือ่งสภาพอากาศ เพราะอณุหภมูจิะต ่ากวา่ปกต ิ**ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าให้

ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึน้อุทยานอาลซีนั **เดินเที่ยวชมป่าสนพันปี เป็น

เสน้ทางทีไ่มไ่กลมากนัก แตต่อ้งท าใหทุ้กทา่นรอ้งว๊าวตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละตน้

มอีายรุ่วมพันปี สูงลิว่ขึน้สูท่อ้งฟ้า และไมใ่ชม่เีพยีงตน้สองตน้เท่านัน้ทีน่ี่เป็นป่ารวมตน้

สนไวใ้นทีเ่ดยีว จงึไมแ่ปลกทีอ่าลซีานจะไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ของไตห้วัน ไมพ่ลาดไฮไลท ์น ัง่รถไฟโบราณอาลซีาน ชมป่าสนพนัปี 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลซีาน 

น าทุกท่านแวะชมิชาอู่หลงที ่รา้นใบชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม  มี
สรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก
ระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝากชนดิหนึง่  

จากนัน้ น าท่านไป ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ตแห่งนี้มคีวาม
เป็นมามากกวา่รอ้ยปี เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นทีช่ ืน่ชอบมากทีส่ดุของคน
ไตห้วัน ตัง้อยูด่า้นหลังของมหาวทิยาลัยฝ่งเจีย่ เป็นแหล่งรวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย 
รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จ าหน่ายสินคา้ครบครันทั ้งเสื้อผา้ 
เครือ่งส าอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก 
ไก่ทอดDevil กุนเชยีง  เสต็กเนื้อ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถงึแบรน์รองเทา้ แบรน์ดัง 
โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไตห้วันถูกกว่าไทยแน่นอน เพื่อให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการชอ๊ปป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอธยัาศยั 



 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Half หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป-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 ้

สบัปะรดเยอะ  นอกจากนี้ยงัมขีนมอืน่ๆอกีมากมาย เชน่ พายเผอืก, Naugat (ตังเม) ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้น  
   
 
 
 

จากนัน้น าท่านสู ่อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค เป็นสถานทีห่ลักทีต่อ้งมาของเมอืง ไทเป และ
ยงัเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็น
การร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ัฒนาความเจรญิใหก้ับ
ไตห้วันใหเ้ทียบเท่าระดับนานาชาต ิ โดยตัวอาคารมสีขีาว4ดา้น และมหีลังคาทรง 8 
เหลีย่มตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจนี ตัง้สง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรภีาพ และ
ดา้นหนา้มบีันไดจ านวน 89 ขัน้ เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิด ี และภายในจะมรีูป
ปั้นส ารดิของท่านในท่านัง้ขนาดใหญ่ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนัน้ยังมี
นศิทรรศการแสดงประวัตภิาพถ่ายแต่ละช่วงชวีติของท่านเจยีง ไคเช็ค รวมไปถงึขา้ว
ของเครือ่งใชต้า่งๆไวจั้ดแสดงอกีดว้ย 



 

 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตกึไทเป101เป็นหนึง่ในแลนด์
มารก์หลักของเมอืงไทเป  (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 
89 ท่านใดตอ้งการขึน้ชมววิกรุณาตดิตอ่ไกดท์ีดู่แล
คณะของทา่น คา่ข ึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตกึทีสู่ง
ทีส่ดุในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับที ่2 ของโลก ตกึไทเปมี
ทัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่ ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาที่
เก ิ ด แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว  ด ้า น ข ้า ง ตึ ก จ ะ เ ป็ น ส่ ว น ข อ ง
หา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม  รา้นคา้ รา้นอาหาร
ตา่งๆ  อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ตาม
อธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่าน ช๊อปป้ิงตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็  ต เป็นตลาดนัดกลางคนืทีถ่อืว่า
ใหญ่ที่สุดในไทเป เป็นแหล่งรวมของกนิขึน้ชือ่นานาชนิด นอกจากนั้นยังมี เสื้อผา้ 
เครือ่งประดับ กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้อ้ปกันอย่างจุใจ ที่ส าคัญคือราคาถูก ของฝาก
ยอดนยิมของทีน่ี่จะเป็น ขนมปังไสส้ับปะรด ขนมโมจ ิไสต้่างๆ ทัง้สตอเบอรร์ี ่ช็อคโก
แล็ต 

พกัที ่  โรงแรม Bear Inn หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ เจอรเ์มเนยีม-อทุยานเยห๋ลวิ-สอืเฟิน-จิว่เฟ่ิน-ศนูยเ์ครือ่งส าอางค-์ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเทีย่วชม ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม เป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื 
และสรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกาย รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ 
ปะการังแดง เป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดตี  



 

จากนัน้เดนิทางสู ่อทุยานเยห๋ลวิ ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน ของเมอืงนวิ
ไทเป เป็นพืน้ทีท่ีต่ดิกับทะเล โดยการเซาะของน ้าและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอก
เป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แลว้แต่จนิตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหนิรูปเศียรพระ
ราชนิี ทีเ่ป็นไฮไลทข์องอุทยานเย๋หลวิ หนิรูปมังกร หนิรูปเห็ด ทีใ่ครมาเยอืนแลว้ตอ้ง
ถา่ยรปูคู ่

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนซูฟีู้ ด 

จากนัน้เดนิทางสู ่สถานสีอืเฟิน ตัง้อยูใ่นเมอืงนวิไทเป ในอดตีเคยเป็น เสน้ทางขนถา่น
หนิ แต่ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาต ิเป็นย่านถนนสายเก่า 
ตรงถนนเลยีบทางเดนิรถไฟ มรีา้นคา้ รา้นอาหารขา้งทาง และเต็มไปดว้ยรา้นโคมลอย
แขนไฮไลทข์องการมาทีน่ี่คอืการมาปล่อยโคมลอย หรอืเขยีนค าอธฐิานในกระบอกไม ้
ไผ ่(คา่ทวัรไ์มร่วมโคมลอย)  



 

จากนัน้เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมอืงที่มคีวามรุ่งเรอืง
มาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค ามากก่อน จงึท าใหม้คีนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกัน
มากมายจนในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือทิง้ไวแ้ต่
ความเป็นอยูแ่บบดัง่เดมิใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศทีน่ีจ่ะเป็นบา้นเรอืนแบบเกา่ๆ มโีรงน ้าชา
แบบโบราณ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ภีาพยนตร ์Animation เรือ่งดัง
จากคา่ย Studio Ghibli เรือ่ง Spirited Away มาถา่ยท าทีน่ีจ้งึท าใหห้มูบ่า้นโบราณแห่ง
นีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่  วทีโ่ดง่ดัง  

จากนัน้แวะศนูยเ์ครือ่งส าอาง ทีน่ีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึยาและน ้ามนัหรอืยานวดต่างๆที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่

น าท่านสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดฮติของวัยรุน่ไตห้วัน  หากเปรยีบกบับา้น
เราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นเทรนดฮ์ติของเหล่า
บรรดาวัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ี่นี่  และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสื้อผา้ 
เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค ์สารพัดแฟชั่นแลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร
ชือ่ดังตา่งๆ ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาต ิ 
เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อสิระอาหารเย็นตามอธยัาศยั 

พกัที ่  โรงแรม Balen Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่ก สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL399 

 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

13.35 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 
 

❖ หมายเหต.ุ..กรณีทีไ่ตห้วันยกเวน้คา่วซีา่ใหนั้น้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่นัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้ง

ด าเนนิการยืน่วซีา่(มคีา่ใชจ้า่ย) 

วีซ่าตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุหลือไมต่ า่กว่า 6 เดือนนบัจากวันเดินทางนะคะ 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

  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 าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรั้บใบ

แจง้หนี้ เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตีการจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 
100% ซึง่เมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และ
ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถ
ท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋วหรอืขอคนืค่าทัวรท์ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้( ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์
และวันหยดุราชการ )  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิ
ล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ า
ใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผู ้
จองจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว
เครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยี
คา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 
1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว
เครือ่งบนิ แต่มกีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคี่าใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะ
เทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 
1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่
มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 
บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 
เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  



 

3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื
เขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. .การยกเลกิ 
4.1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจ า 
4.2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
4.3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ี
การการันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และ
ไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ ทัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ
นัน้ๆ 

 

หมายเหต ุ
1.  จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุ

ไตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืง
จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่
อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

7.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่
เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนื
เงนิได ้ 

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่น
ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

14. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 



 

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 

*** 

 
   
 


