
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง  
23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  
                       วดัพระถังซ าจั๋ง ● วดัเหวนิหวู่ ● เจียอี ้      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL398  

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวนั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 
น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากท าการ

สร้างเข่ือนท าให้วดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ข่ือน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักู้กง 



 

 

ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจาก
องค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่ นี้ ชาวไต้หวันจะนิยม
แขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

สักการะ อัฐิของพระถังซ า จ๋ัง ณ วัดพระถังซ า จ๋ังหรือ วัด
เสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
ช่ือของพระในสมัยราชวงศ์ถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่าน
ทางการประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และได้
แบ่งมอบให้กบัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านได้
เก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 



 

 

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าท า
ให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยา่งเคร่งครัด 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี ้
ค ่ำ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กจำนร้อน 

ให้ท่ำนได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลำ และ บุปเฟ่ต์สลดับำร์ สำมำรถแจ้งกบัหัวหน้ำทวัร์ในวนัเดินทำงได้เลยค่ะ 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
ทีพ่กั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่า (เมืองเจียอี)้ พกั 1 คืน 
วนัทีส่าม เจียอี ้● อุทยานอาลซีาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็ 
                                                                                                                                                    (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลีซานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั  น าท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น 
น าท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 
 
 
 
 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 
จากน้ัน น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็น
ของฝากและด่ืมทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 

น าท่านเดินช็อปป้ิงตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานท่ี
แห่งน้ีติดกบัหมายลยัฟ่งเจ๋ียท าให้มีนกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มีส้ินคา้หลากหลายมากมากให้
ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่
ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเกต็ 
ทีพ่กั King bridge hotel หรือเทยีบเท่า (เมืองไถจง) 
วนัทีส่ี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิว่ ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน 

เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101● ชอปป้ิงซีเหมินติง   (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวนัลกัษณะเป็น
แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึง
เกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หิน



 

 

รูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซิฟิกน ้าทะเลสีครามสวยงามแปลก
ตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน 
จากน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึง
เป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang 

Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์ร า ลึกถึง
ท่านอดีตประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  
ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน 
เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยอืนประเทศ
ไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮ
ไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม 
การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึน้ตึก) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2 ,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลังงานและ

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)
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)


 

 

ส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ 
และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ี
เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย
และท าสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูก
มากๆ  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติง 
ทีพ่กั Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทยีบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
วนัที่ห้า ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

หมำยเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลง

ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  หรือ สภาพอากาศแปรปรวน 
หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภำพในโปรแกรมเป็นรูปภำพเพ่ือใช้ประกอบกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงทุกหน้ำอย่ำงถี่ถ้วน หำกลูกค้ำจ่ำยเงินมดัจ ำแล้ว 
ทำงบริษทัฯจะถือว่ำลูกค้ำยอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไต้หวนั 2 อุทยานอุทยานอาลซีาน อุทยานเย๋หลิว่ 
ทะเลสาบสุริยนัจันทรา 5 วนั 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตัว๋) 

06 มี.ค.63 10 มี.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 



 

 

09 มี.ค.63  13 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

16 มี.ค.63 20 มี.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

20 มี.ค.63 24 มี.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

23 มี.ค.63 27 มี.ค.63 25+1 14,900 

13,900 

14,900 

13,900 

13,900 

12,900 
4,000 10,900 

27 มี.ค.63 31 มี.ค.63 25+1 15,900 

14,900 

15,900 

14,900 

14,900 

13,900 
4,000 11,900 

30 มี.ค.63 03 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

03 เม.ย.63 07 เม.ย.63 25+1 17,900 

15,900 

17,900 

15,900 

16,900 

14,900 
4,000 13,900 

04 เม.ย.63 08 เม.ย.63 25+1 17,900 

15,900 

17,900 

15,900 

16,900 

14,900 
4,000 13,900 

05 เม.ย.63 09 เม.ย.63 25+1 15,900 

14,900 

15,900 

14,900 

14,900 

13,900 
4,000 13,900 

06 เม.ย.63 10 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 13,900 

13 เม.ย.63 17 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 13,900 

14 เม.ย.63 18 เม.ย.63 25+1 17,900 

15,900 

17,900 

15,900 

16,900 

14,900 
4,000 13,900 

17 เม.ย.63 21 เม.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

20 เม.ย.63 24 เม.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

24 เม.ย.63 28 เม.ย.63 25+1 15,900 

14,900 

15,900 

14,900 

14,900 

13,900 
4,000 11,900 

27 เม.ย.63 01 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

01 พ.ค.63 05 พ.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 13,900 

04 พ.ค.63 08 พ.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

11 พ.ค.63 15 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 



 

 

15 พ.ค.63 19 พ.ค.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

18 พ.ค.63 22 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

20 พ.ค.63 24 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

22 พ.ค.63 26 พ.ค.63 25+1 15,900 

14,900 

15,900 

14,900 

14,900 

13,900 
4,000 11,900 

25 พ.ค.63 29 พ.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

29 พ.ค.63 02 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

01 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

04 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

05 มิ.ย.63 09 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

08 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

12 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

15 มิ.ย.63 19 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

19 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

22 มิ.ย.63 26 มิ.ย.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

26 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 25+1 15,900 15,900 14,900 4,000 11,900 

08 ก.ค.63 12 ก.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

09 ก.ค.63 13 ก.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

17 ก.ค.63 21 ก.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

23 ก.ค.63 27 ก.ค.63 25+1 14,900 14,900 13,900 4,000 10,900 

**รำคำ INFANT (อำยุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 3,000 บำท อตัรำนีร้วมรำยกำรทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ช าระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ                                                                
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาเข้าออกปกติ ทางทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 



 

 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิคะ 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่งและกำรยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ช าระภายใน 3 วนั มิฉะน้ันทีน่ั่งตัดอตัโนมัติ) 

 ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั (ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 
วนั) 
(กรณไีม่ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือภายในวนัทีก่ าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมัติ และยดึค่ามัดจ า
ทนัท ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน) 

 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  
 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 
 แจ้งยกเลกิ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง  : คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  

 แจ้งยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง : ยดึมัดจ าทั้งหมด และเกบ็ 50% จากราคาทวัร์ทั้งหมด  

 แจ้งยกเลกิ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง  : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
(ในกรณทีีม่ีการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าตั๋วทีเ่กดิขึน้ตามจริง) 
 

กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทำง 60 วนั ก่อนกำรเดินทำง : คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทำงน้อยกว่ำ 60 วนั  : ยดึเงินมัดจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน 

 ในกรณชี ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทำงน้อยกว่ำ 60 วนั ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่ำ
ทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

 
กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกำล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยำวต่อเน่ือง และได้มีกำรแจ้งยกเลกิทัวร์ 

ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิม่เติมการส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทฯได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าด้วยกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามจริงประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท ขึน้อยู่กับสายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง 

 หากได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 ที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่สามารถน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา และสามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประตูฉุกเฉินประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย  

 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 



 

 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , รำคำและรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ 
 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่ำน้ัน (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได้ ) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลกิบิน , กำรประท้วง,กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำทีก่รม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทำงธรรมชำติ(ซ่ึงลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอำจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำร
บำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจำกควำม
ประมำทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีทีก่ำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎเิสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 



 

 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีกำรช ำรุด เปียกน ำ้ กำรขีดเขียนรูปต่ำงๆหรือแม้กระทั่งตรำป๊ัมลำยกำร์ตูน ที่
ไม่ใช่กำรประทบัตรำอย่ำงเป็นทำงกำรของตม. กรุณำตรวจสอบ PASSPORT ของท่ำนก่อนกำรเดินทำงทุกคร้ัง หำก 
ตม.ปฎเิสธกำรเข้ำ-ออกเมืองของท่ำน ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 
 


