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23.45 น. 📢 สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู7-8 อาคารผ ูโ้ดยสาร

ขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

✌ เท่ียวครบสตูร ราคาสบายกระเป๋า ✌ 
☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู่ 

☛ อทุยานแห่งชาติอาลีซาน นัง่รถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 

☛ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค – ถ่ายรปูค ู่ตึกไทเป 101 

☛ อทุยานเหยห๋ลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟ่ิน – หม ู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน 

☛ ชอ้ปป้ิง 3 ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจ่ีย ตลาดซ่ือหลินและตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอ้ี 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

• เมนพิูเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ ดเหยห๋ล่ิว • 

วนัแรก  กรงุเทพ - สนามบินดอนเมือง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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03.10 น. ✈เหิรฟ้าส ู ่ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

08.00น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วัน ไตห้วันเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ เวลาท่ีไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทางสู่เมือง

หนานโถว 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวิช และชานม ข้ึนช่ือของไตห้วนัท่ีไม่ควรพลาด 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสรุิยนัจันทรา เป็นทะเลสาบน ้าจืดจาก

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาะไตห้วัน ตั้งอยู่กลางภเูขาของมณฑล

หนานโถว (Nantou City) พ้ืนท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีชื่อว่า กวง 

หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของ

ทะเลสาบมีรปูทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ัน้มีรปูทรงคลา้ย

พระจนัทรเ์สี้ยว จึงถกูขนานนามว่า ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา มีชื่อเสียง

ดา้นความสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่ง

ไตห้วัน” จดุเด่นคือมีพ้ืนน า้สีฟ้าอมเขียวส่องประกาย ฉากหลังเป็น

ภเูขาสงูใหญ่เต็มไปดว้ยป่าไมท่ี้เขียวและภมีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้ง

ปี จากนั้นน าท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจั๋ง 

ตัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสริุยันจันทรา ซ่ึงแตเ่ดิมอัฐิของพระถังซัม

จัง๋ไดถ้กูญีปุ่นยึดครองไปตัง้แตส่มยัสงครามระหว่างญ่ีปุ่นกบัจีน ปัจจบุันไดม้ีการตกลงใหแ้บ่งส่วนหนึ่ง

ไวท่ี้ญ่ีปุ่นเพ่ือใหค้นญ่ีปุ่นไดร้ ูจ้กัพระถงัซัมจัง๋บา้งและอีกสว่นนงึน ากลบัมาไวท่ี้ไตห้วัน 

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจีนชนพ้ืนเมือง เมนพิูเศษ ปลาประธานาธิบดี 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัเหวินอ ู่ หรือวดักวนอ  ูตั้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาป

สริุยนัจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิของไตห้วัน ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรปูป้ัน

ของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจ้าท่ีมี

อปุนิสยัเป็นรักษาค าพดูดว้ยชีวิต รักคณุธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วันจึงนบั

ถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์เชื่อกนัว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภตูผี

ปีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนนุใหก้ิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะ

ของวัดมีความคลา้ยคลึงกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักกิ่งทั้ง

รปูแบบวิหารและสีสนั โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชัน้และมีวิหารเล็ก

โอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนา้วัดซ่ึงมีมลูค่า

ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี ตัง้อยู่ใน

ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน มีทิวทัศนล์อ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึ่งและ

อีกดา้นหนึ่งติดกบัทะเล เมืองนี้มีแหล่งอทุยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic 

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา -วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินอ ู่ - เจียอ้ี 
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Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแตล่ะท่ีจะมีความ

งดงามท่ีแตกตา่งกนัไป 

ค ่า  🍴 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจีน 

พกัท่ี  โรงแรม Hotel Day Chiayi มาตรฐานระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติอาลีซนั ซ่ึงเป็นอทุยานท่ีมี

ความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสดุของไตห้วัน อาลีซานเป็นท่ีตดัตน้ไม่สนไซ

เปรส ลว้นแตเ่ป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลกูนาน หลงัจากนัน้รัฐบาล

ไตห้วันจึงประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตัง้แต่ปี ค.ศ.2001 และ

กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะไตห้วัน ดว้ยความสงูของเขา

อาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าใหต้อ้งเตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพ

อากาศ เพราะอณุหภมูิจะต า่กว่าปกต ิ**ส าหรบัท่านท่ีเมารถ แนะน าให้

ทานยาแกเ้มาในช่วงก่อนข้ึนอทุยานอาลีซนั **เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี 

เป็นเสน้ทางท่ีไม่ไกลมากนัก แต่ตอ้งท าใหท้กุท่านรอ้งว๊าวตลอดทาง 

เพราะตน้สนแตล่ะตน้มีอายรุ่วมพนัปี สงูลิ่วขึ้นสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองตน้เท่านัน้ท่ีนี่เป็นป่ารวม

ตน้สนไวใ้นท่ีเดียว จึงไม่แปลกท่ีอาลีซานจะไดร้ับการอนรุักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วัน ไม่

พลาดไฮไลท ์นัง่รถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพนัปี (ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ-์เดือนมีนาคม 

ท่านสามารถชมดอกซากรุะบานสะพรัง่ ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

   

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลซีาน 

น าทกุท่านแวะชิมชาอหูลงท่ี รา้นใบชา ชาท่ีขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลาย

ไขมนัปลกูบนเขาอาลีซานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือกลบัเป็นของฝากชนดิหนึง่  

วนัท่ีสาม อทุยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี –แวะชิมชา – ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 
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จากนัน้ น าท่านไป ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งนี้มีความเป็นมามากกว่ารอ้ย

ปี เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีส ุดและเป็นท่ีชื่นชอบมากท่ีสุดของคนไตห้วัน ตั้งอยู่ด ้านหลังของ

มหาวิทยาลยัฝ่งเจ่ีย เป็นแหล่งรวมตวัของคนทกุเพศทกุวัย รวมไปถึงนกัท่องเท่ียว เป็นตลาดคนเดินท่ี

จ าหน่ายสินคา้ครบครันทั้งเสื้อผา้ เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนท่ีูขึ้นชื่อของท่ีนี่

ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ ไก่ทอดDevil กนุเชียง  เสต็กเนื้อ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงแบรนร์องเทา้ แบรนด์ัง 

โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาท่ีไตห้วันถกูกว่าไทยแนน่อน เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ๊ปป้ิง 

อิสระอาหารเยน็ตามอธยัาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม Hotel Half หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตั้งอยู่ทางตอน

เหนอื แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแตเ่ป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสดุและเป็นศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

จากนัน้ น าทกุท่านแวะชิม ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมชื่อดงั

ประจ าชาตขิองไตห้วันที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้ง

มีความหอมและใสส้บัปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 

เช่น พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของ

ฝากกลบับา้น  

จากนัน้ น าท่านสู ่อนสุรณเ์จียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป 

และยังเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็คสรา้งขึ้น

ตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทนู อดีตประธานนาธิบดี 

เจียงไคเช็ค ผูพ้ัฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันใหเ้ทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น 

และมีหลงัคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตัง้สงา่อยู่ตรงกลางของจตรุัสเสรีภาพ 

และดา้นหนา้มีบันไดจ านวน 89 ขัน้ เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรปูป้ันส าริดของ

ท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวั ติ

ภาพถ่ายแตล่ะชว่งชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต้า่งๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์หลกัของเมือง

ไทเป(ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชั้น 89 ท่านใดตอ้งการข้ึนชมวิวกรณุา

ติดต่อไกดท่ี์ดแูลคณะของท่าน ค่าข้ึนประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสงู

ท่ีสดุในไตห้วันมีความสงูประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชัน้เหนือพ้ืนดิน

ตามชื่อและชัน้ใตด้ิน 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลกูต ุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 

ตนั ท าหนา้ท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วน

ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อิสระ

ใหท่้านไดถ่้ายรปูค ู่กบั ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีส่ี เมืองไทเป - รา้นพายสปัปะรด -อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซ่ือหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
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จากนัน้น าท่าน ช๊อปป้ิงตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดนัด

กลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสดุในไทเป เป็นแหล่งรวมของกินขึ้นชื่อนานา

ชนิด นอกจากนัน้ยังมี เสื้อผา้ เคร่ืองประดับ กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้ ้

อปกันอย่างจใุจ ท่ีส าคญัคือราคาถกู ของฝากยอดนิยมของท่ีนี่จะเป็น 

ขนมปังไสส้บัปะรด ขนมโมจิ ไสต้า่งๆ ทัง้สตอเบอรร่ี์ ช็อคโกแล็ต 

พกัท่ี  โรงแรม Bear Inn หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสขุภาพ มีทั้งแบบ

สรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมี

ชมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดับล า้ค่าของคนไตห้วันมา

ตัง้แตใ่นอดีต  

จากนัน้ เดินทางสู่ อทุยานเยห๋ลิว ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วันของเมือง

นิวไทเป เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกบัทะเล โดยการเซาะของน า้และลมทะเล ท าใหเ้กิดโขด

หินงอกเป็นรปูร่างลกัษณะตา่ง ๆ แลว้แตจิ่นตนาการของแตล่ะคนโดยเฉพาะ

หินรปูเศียรพระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอทุยานเย๋หลิว หินรปูมังกร หินรปูเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลว้ตอ้ง

ถ่ายรปูคู ่

เท่ียง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนซีูฟู้ ด 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จดุท่องเท่ียวยอดฮิตของ

เสน้ทางรถไฟสายประวัติศาสตรผ์ิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและ

สถานีตา้หัว ชื่อ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตัง้ชื่อตามครอบครัวดงัเดิมของผูท่ี้พัฒนา

พ่ืนท่ีแห่งนี้ ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี

ซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมี

ทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง่ มีเวลาใหท้่านปล่อยโคมลอยหรือเขียน

ค าอธิฐาน (ค่าทวัรไ์ม่รวมโคมลอย) และจดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่ง

หนึ่งคือ  สะพานแขวน Jing-an เป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสอง

เห็นถนนสายเกา่ผิงซีและแมน่ า้จีหลงไดอ้ย่างชดัเจน  

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็น

เหมืองแร่ทองค ามากก่อน จึงท าใหม้ีคนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตกุันมากมายจนในท่ีสดุจ านวนแร่ธาตุ

ตา่งๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือท้ิงไวแ้ตค่วามเป็นอยู่แบบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะ

เป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน า้ชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ีภาพยนตร ์

Animation เร่ืองดงัจากคา่ย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีนี้จึงท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่งนี้

เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงั  

วนัท่ีหา้ เจอรเ์มเนียม -อทุยานเยห๋ลวิ -สือเฟิน -จ่ิวเฟ่ิน - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - ตลาดซีเหมินติง 
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จากนัน้แวะศนูยเ์ครื่องส าอาง ท่ีนี่มีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน า้มันหรือยานวดต่างๆท่ีขึ้นชื่อของ

ไตห้วันใหท้กุท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี 

น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวัยร ุ่นไตห้วัน หาก

เปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนัน้เอง ซ่ึงเป็นศนูยร์วมแฟชัน่ตา่ง ๆ 

ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยร ุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไว้ท่ีนี่ และ

นอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสื้อผา้ เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอางค์ สารพัด

แฟชัน่แลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารใน

สไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อิสระอาหารเยน็ตามอธยัาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม Balen Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 

 (ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง 

 หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านกัท่องเท่ียว

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการยืน่วีซ่า (มีค่าใชจ่้าย) 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

16-21 ก.พ. 62 16,900 16,900 16,900 5,500 

18-23 ก.พ. 62 16,900 16,900 16,900 5,500 

23-28 ก.พ. 62 15,999 15,999 15,999 5,500 

25 ก.พ.-02 มี.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,500 

02-07 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

04-09 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

09-14 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

11-16 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

16-21 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

18-23 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

23-28 มี.ค. 62 16,555 16,555 16,555 5,500 

 

*ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้อที่ระบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ี

สนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาช าระค่าทวัรม์ดัจ าทวัรท่์านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 24 ชัว่โมง 

หลงัจากท าการจอง และช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

2. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ทา่นท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกนิ 

20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเงือ่นไขของบริษทั 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงนิมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิ้น และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผูจ้องจะไม่

สามารถท าเร่ืองขอคืนคา่ตัว๋หรือขอคืนคา่ทวัรท์ัง้หมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไมม่ีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียคา่ใชจ้่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แตม่ีการย่ืนวีซ่าไป
แลว้หรือมีคา่ใชจ้่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเท่านัน้ 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดิม ผู้
ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น า้มนัเชื้อเพลิง และบริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเชน่ คา่วีซ่า เป็นตน้ 
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หมายเหต ุ

 

1.  จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เท่ียวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ่้น ปฏิวัติและ

อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงนิใดๆทัง้สิ้น แตท่ั้งนี้ทางบริษทัฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 

ไมท่านอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา

ขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตท่ีุ

เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิได ้ 

12. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทกุครั้ง มิฉะนัน้

ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิ้น 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนั

เวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ช าระกบัผ ูจ้ดั เป็นการช าระขาดก่อนเดินทาง

และผ ูจ้ดัไดช้ าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทาง

เช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎิ

เสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงินทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 

เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียว  ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์ินคา้

พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่านแวะชม  การบรโิภคข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและถา้

หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ 

ณ วนัท่ีมีการลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวน

เงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอเก็บ

ค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 

 


