
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

วนัแรก         กรุงเทพ - เถาหยวน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภณัฑก์ูก้ง – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง                

06.00 น. สมาชกิทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ROW S ประตู 8  เคาท์

เตอร ์ สายการบนิประจ าชาต ิ CHINA AIRLINE โดยม ี เจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบั

ทกุท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง  
08.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุไทเปโดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 838 

12.55 น. ถงึท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 



 
 

 

 
 

 

 จากนัน้น าท่านเที่ยวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีต

ผูน้ าของไต้หวนั สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึคุณงามความดขีองอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ผูเ้ป็นทีร่กัและศรทัธาของคนไต้หวนั 

ซึ่งใช้เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี โดยสร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้น

เหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ ์   จะ

ประดษิฐานอยู่ชัน้บนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรบัรปูแบบ

การก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจนีตวัตกึสขีาว หลงัคาปดูว้ยกระเบือ้งสฟ้ีา ผนงัท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น 

มสีนามหญ้าสวนดอกไมส้แีดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สเีดยีวกบัสธีงชาตไิต้หวนั เป็นตวัแทนของท้องฟ้า พระ

อาทติยแ์ละเลอืดเนื้อทีส่ญูเสยีไป   เป็นสญัลกัษณ์แห่งอสิรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

น าท่านชม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาติ  “กู้กง” พพิธิภณัฑท์ี่

แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะ

ของจนีโบราณบางชิน้มคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตรย์อ้นหลงัไป

ถึง  5,000  ปี พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จกักันว่าเป็น

หนึ่งในพพิธิภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้  ตัง้อยู่ที่ชานกรุงไทเป

และเป็นสถานที่เก็บสมบตัแิละวตัถุโบราณของจนีที่มชีื่อเสยีงของ

โลกที่ประเมนิมูลค่ามไิด้กว่า620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จนีทุกราชวงศ์รวมทัง้ยุคทองทัง้  5 แห่ง

ประวตัศิาสตรจ์นี พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เกบ็รวบรวมศลิปวตัถุของจนีทีม่มีลูค่ามหาศาลมากทีสุ่ด และยิง่ใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดย่าง  

  
จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง ซีเหมินติง เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไต้หวนั มรีา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ชอ็ป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อสิระท่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม LA MAISON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

 



 
 

 

 
 

 

วนัท่ีสอง      ไทจง – วดัจงไถซานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัหวินอู่ – เจียอ้ีไนทม์าเก็ต                                                                                                                                           

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่ พกั   

น าท่านเดนิทางสู่ วดัจงไถ่ซานซื่อ ก่อตัง้โดยท่านเหวยเจวีย๋มหาเถระ วดัจงไถ่ซานซือ่ มชีื่อเสยีงในด้าน

การฝึกสมาธนิิกายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุ่ยเหนิงในจนี นอกจากเรื่องการฝึกสมาธิ

แลว้ วดัแห่งนี้ยงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามศีาสนาสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิลัและวดัมหายานที่ธเิบต อีก

ทัง้ยงัเป็นวดัทีท่นัสมยัทีสุ่ดในไต้หวนั สญัลกัษณ์ของวดันี้เป็นรปูมอื

ถอืดอกบวั วดัจงไถฉาน เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัของไตห้วนั เป็นวดั

ใหญ่ประจ าภาคกลางของไตห้วนั เป็นสถานทีส่ าหรบัจารกิแสวงบุญ

ของชาวไต้หวนั นอกจากนี้ยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์ที่มหี้องเรยีน

หลายพนัห้องเพื่อให้พระสงฆไ์ด้ศกึษาพระธรรม และได้ชื่อว่าเป็น

วดัที่ทนัสมยัที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวนั ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยออกแบบโดย

วศิวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มโีครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก  เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดนิไหวอย่าง 

รุนแรง ท าให้หมู่บ้านใกล้วดัถูกกลนืหายไปแต่วดันี้กลบัไม่เป็นอะไรเลย นับตัง้แต่นัน้มากผู้คนต่างพากนั

เลื่อมใส่ศรทัธาเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! ปลาประธานาธิบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมจีุดส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาว

ถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศ

และชมเกาะที่เลก็ทีสุ่ดในโลก พรอ้มกบัให้ท่าน

นมสัการรปูเคารพของ พระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระ

ถงัซ ำจัง๋ ที่ตัง้อยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริย ัน

จนัทรา จากนัน้ น าท่านกราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี ่

วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจือ้ นักปราชญ์

แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์ รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั 

ทีต่ ัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มมีลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญ ไต้หวนัโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูสก้ีุชาบ ูชาบ ูสไตสไ์ต้หวนั  

  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดกลำงคืน เมอืงเจยีอี ้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

พกัที ่ โรงแรม LOOK ROYAL RESORT  หรือระดบั 4 ดาวเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม          เมืองเจียอ้ี – นัง่รถไฟข้ึนอุทยานแห่งชาติอารีซนั – เท่ียวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- เมืองไทจง-ฝงเจ่ีย 

                      ไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่ พกั   

 

 



 
 

 

 
 

 

จากนัน้น าท่านสู่ อทุยานอารีซนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่านนัง่รถไฟโบราณ

ชมอุทยานเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี ชื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะไตห้วนั ตัง้แต่สมยัทีญ่ีปุ่่ นยงัปกครองอยู่มทีัง้

นกัเขยีนและศลิปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานทีน่ี่ เนื่องจากมธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ ทัง้ป่า

ไม ้ เทอืกเขา ล าเนาไพร สมบรูณ์จนหาทีอ่ื่นเปรยีบไมไ่ดจ้งึไม่น่าแปลกใจเลยทีค่ร ัง้หนึ่งในชวีติตอ้งมาเยอืน

เดนิชมป่าสน 2,00ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหง่าน พริว้ตามลมอย่างเป็นธรรมชาตทิีส่วยงาม หมอกจางๆ ใน

เหมาะแก่การเกบ็ภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอยา่งหาทีเ่ปรยีบไมไ่ดเ้วลาเดนิทางลงจากเขาอารซีนั อุทยาน

แห่งชาตอิาหลีซ่าน ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซึง่เป็นอุทยานทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของไตห้วนั ทีม่คีวามสวยงามอยูส่งูจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯทีม่คีวามสวยงามมาก สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ ชื่นชมทะเลหมอก 

ตน้ไมใ้หญ่ทีม่อีายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมทีะเลสาบสองพีน้่อง ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงาม

อยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจดุมารวมกนัอยูท่ีท่ะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวน

สนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพนัธุม์คีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายมุากกว่า

รอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาตอิาหลีซ่าน  ระหว่างทางน าท่านแวะ

ชมิชาอูหลงขนานแทจ้ากยอดเขาอาหลีซ่าน ซึง่มชีาหลายประเภทใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอทุยาน หลงัอาหารเดินทางกลบัเมืองไทจง 

 

 

 

 

 

 

ค ่า น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไทจง จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนท์มารเ์กต็ เป็นตลาด

กลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงไถจง ท่านสามารถเลอืกหาซือ้สนิคา้คุณภาพดไีดท้ีต่ลาดนี้  อาท ิ

รองเทา้ เสือ้ผา้ของแบรนดด์งัๆ ไดใ้นราคาถูกตัง้อยู่ดา้นหลงัของมหาลยัชื่อดงัของ เมอืง

ไถจง ขอบอกว่าสาวๆไต้หวนั นี้สวย และ น่ารกัมากๆ นอกจากจะเพลนิตา เพลนิใจแลว้ 

ท่านยงัสามารถหาอาหารแสนอร่อยขึน้ชื่อของทีน่ี้ไดอ้ย่างมากมาย และอาหารอกีอย่างที่

พลาดไมไ่ด ้ในตลาดนี้ คอื ชานมไขมุ่ก เต้าหูเ้หมน็ทอด ทอดดว้ยน ้ามนัรอ้นๆ

แลว้ราดดว้ยซอสพรกิออกหวาน ถอืว่าอร่อยเลยทเีดยีว หากมโีอกาศมาที่ ฝง

เจีย๋ไนท์มาร์เก็ต แล้วห้ามพลาด ไม่ง ัน้ถือว่ามาไม่ถึง ไต้หวันส าหรบัท่าน 

ถูกใจท่านทีช่ื่นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท้ีน่ี่ราคาถูกกว่า

เมอืงไทยแน่นอนๆ 



 
 

 

 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารสเตก็เฮ้า  เมืองไถจง อาหารพิเศษ สเตก็ + บฟุเฟ่สลดับาร ์

พกัที ่  โรงแรม TAICHUNG HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัท่ีส่ี          เมืองไทจง – อุทยานเหยหล่ิว - ถนนเก่าจ่ิวเฟ่ิน – Duty Free  -ตึกไทเป 101 (รวมข้ึนจุดชมวิวชัน้ 89) 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เหย่หลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มชีื่อเสยีง

เต็มไปด้วยโขดหนิที่มรีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกดิจากการกดักร่อน

ของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ

ชะงอ่นทรายรปูรา่งต่าง ๆ เช่น หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน 

ดอกเหด็ เตา้หู ้รงัผึง้ซึง่มชีื่อเสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  ใหทุ้กท่าน

ไดถ่้ายรปู ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารจีน กุง้มงักร+ซีฟ๊ด 

บ่าย น าท่านสู่ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง 

จงึมนีกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่าง

น่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉาก

ในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซวิ " ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉาก

ภาพยนตรไ์ด้ดงึดูดนักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยงัมถีนนคน

เดนิเก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในไตห้วนั ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัชวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิใน 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

การจบัจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อกีทัง้ยงัมบีวัลอยเผอืกที่โด่งดงัที่สุดในไต้หวนั เนื่องจากมรีสชาติแบบ

ดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยงัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่าน

ได้เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิว่เฟ่ิน   จากนัน้ให้ท่านได้เลอืกซื้อ สนิค้าปลอดภาษ ี

Duty Free ของไต้หวนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 (ชม

วิวชัน้ 89) ตกึที่มคีวามสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป 

ที่นี่ยงัมจีุดชมววิที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตวัอาคารมลีูกตุ้ม

ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท า  หน้าทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ

แผ่นดินไหว และมลีิฟต์ที่วิง่เรว็ที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 

1,008 เมตร ต่อนาท ีบรเิวณที่ตัง้ของตกึนี้ ยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่ง

ใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาตมิหี้างสรรพสนิค้าและช้อปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสบิแห่งบริเวณนี้

เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของไต้หวนั เปรยีบเสมอืนจมิซาจุ่ย ของฮ่องกงหรอืพารากอนของ

กรงุเทพฯ เลยทเีดยีว 

  ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารติง่ไทฟง เมนูเสีย่วหลงเปา  

  

 
 

 

 

 

 

  พกัที ่ โรงแรม NEW TAIPEI HOTEL พกัโรงแรมน ้ำแรส่ว่นตวั หรอืเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วนัท่ีหา้          ศนูย ์GERMANIUM – รา้นขนมพายสปัประรด - วดัหลงซาน –GLORIA OUTLETS - กรุงเทพ  

เชา้   รบัประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อเครื่องประดบัรา้น GERMANIUM มคีุณสมบตัแิผ่ออิอนลบ ท าให้

เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มพลก าลงั ความกระปรี้กระเปร่า ความสุข คลายความเครยีด ป้องกัน

โรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยให้สัน้ลง  ฯลฯ



 
 

 

 
 

 

เครื่องประดับที่สามารถแผ่อิออนลบนี้ก าลงัโด่งดังทัว่ทัง้ในประเทศญี่ปุ่ นและทัว่เอเชีย  โดยเฉพาะใน

สหรฐัอเมรกิา นักกฬีาอาชพีแทบทุกแขนงนิยมสวมใส่ ท่านสามารถเลอืกซื้อได้ทีน่ี่  จากนัน้น าท่าน" ลิ้มชมิ

รส เลอืกซือ้ของฝาก พายสปัปะรด ขนมขึน้ขึน้ของไตห้วนั และขนมชนิดอื่นๆอกีมากย    

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ไห่ป้าหวงั พิเศษ เมนู พระกระโดดก าแพง 

จากนัน้ชม “วดัหลงซาน” วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในไต้หวนั ซึ่งขึน้ชื่อว่า

สวยงามทีสุ่ดในไต้หวนัดว้ยเช่นกนั ภายในมวีหิารสามหลงั คอืวหิาร

ด้านหน้า วหิารกลางซึ่งเป็นวหิารหลกัและวหิารที่อยู่ทางด้านหลงั 

ภายในวดัมรีายละเอยีดของงานฝีมอืทีง่ดงาม เช่นบรเิวณเสาหนิของ

วิหารที่แกะสลักเป็นมงักรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วน

ด้านบนหลงัคาก็มลีวดลายปูนปั้นยบิย่อยที่แสดงถึงฝีมอืของช่าง 

โดยในแต่ละวนัจะมผีูค้นมากมายทัง้นกัท่องเทีย่วและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ทีน่ี่อยูเ่สมอๆ   

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน น าท่านสนุกกบัการช้อปป้ิงส่งท้ายที ่ GLORIA 

OUTLETS สนุกกบัการช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสดุพิเศษ  

ค า่    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ:    ราคาทวัร์น้ี ไมแ่จกกระเป๋า / ไมมี่ราคาเด็ก ซ่ึงราคาทวัร์ดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการ

ปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทาง

การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่งัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคา่น ้ามนั

เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัราคา่บริการดงักลา่วรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราคา่บริการดงักลา่วไมร่วม 

 คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ วนัละ 150  NTD ตอ่คน (ลูกคา้) ตอ่วนั แปลวา่ เดินทางทัง้หมด  5 วนั จา่ยทิปไกด ์ และ

คนขบั  รวมเป็น 750 NTD ตอ่คน (ลูกคา้) ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่า่นจะ

เห็นสมควร 

 ค่าวีซ่า กรณีเขา้เง่ือนไขตอ้งขอวีซา่ 

 ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

23 – 27 AUG 60  30,900 30,900 30,900 29,900 6,000 



 
 

 

 
 

 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 คา่ VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกคา่

ภาษีมูลคา่เพ่ิม และหกั ณ ท่ีจา่ย  จากยอดขายจริงทัง้หมดเทา่นั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอ

สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัรเ์ทา่นั้น 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั ( ไมน่ับรวมวนั

เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ต ัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจา่ยเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจา่ยมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมมี่การคืนคา่มดัจ าใดๆ ทัง้ส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต ่

2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมห่ัก

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้ยงัไมมี่การย่ืนวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การย่ืนวีซา่ไปแลว้

หรือมีคา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ท่ีจา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 



 
 

 

 
 

 

2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรบัผิดชอบช าระคา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ต ัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง 

และบริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเทา่ท่ีไดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ คา่วีซา่ เป็นตน้ 

3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

4.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

5. การยกเลิก 

5.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป ยดึเงนิในส่วนมดัจ า 

5.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

5.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กั  

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ ท ัง้หมดเน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางข ัน้ต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 



 
 

 

 
 

 

5. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทัง้จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียว

เทา่นั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ 



 
 

 

 
 

 

 หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ี

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษทัขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัคา่บริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นั้น 

 บริษทัจะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซา่เขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


