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วันแรก สนามบินดอนเมือง         (-/-/-) 
23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR 

(SL) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
                   ● วัดพระถังซ าจ๋ัง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง      (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL 398 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภยัมาอยูก่นัที่ไตห้วนั ซ่ึงสร้าง
ขึ้นอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสนัสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น
จนเป็นที่สนใจของบุคคลทัว่ไปท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮ่ัวกัว น ้าซุปหม่าล่าหรือซุปน ้าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE 

แหล่งน ้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วนั ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมี
ลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิด
จากการสร้างเขื่อนกกัเก็บน ้ าท  าให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ย
เทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการ
ดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพศิอยา่งเคร่งครัด 
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จากน้ัน น าท่านสักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ัง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ช่ือของพระในสมยัราชวงศถ์งัที่เดินทาง
ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีป
เดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บ
ดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศ
ไตห้วนั ปัจจุบนัอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไวท้ี่น่ี
  

จากน้ัน น าท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ 
วัดกวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ น
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สร้างขึ้นหลงัจากท าการสร้างเขื่อนท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ขื่อน การออกแบบของวดัเหวนิหวูโ่ครงสร้างคลา้ย
กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวหิารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสตัย ์และคุณธรรม 
การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพ
เจ้ากวนอู   

 น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอยา่งถูกวธีิและไดรั้บประโยชน์จาก
การด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัไปเป็นของ
ฝากและด่ืมทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านเดินทางกลับเมืองไถจง น าท่านเดินช็อปป้ิงไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จ  าหน่าย

อาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลงั และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 
ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต 
ที่พัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง) 
วันที่สาม ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ตึก) ● 

                            ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง   (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลต
ไสเ้กาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 
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จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เ จียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์ร า ลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวตัิ  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายใน
ยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยอืน
ประเทศไตห้วนัเม่ือวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การ
เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา รสเลิศ 
จากน้ัน น าท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึน้ช้ัน89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกใน

ปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 
มีจ  านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน าเช่น 
DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟตท์ี่
เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้
ขึ้นจากชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาที เพือ่ไปชมววิ ณ ชั้น 89 

 
 
 
 

 
 
 
 

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)
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จากน้ัน น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย
ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวั
หลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้ าค่าจากใต้
ทะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึงเป็น
ส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ี

เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย
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และท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน าส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ค า่ อสิระอาหารมื้อเย็น ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน) 
วันที่ส่ี ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี   

                            ศูนย์เคร่ืองส าอาง ● ตลาดปลา       (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม

ยืน่ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร 
และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซิฟิกน ้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขุดทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว

มาเยอืน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก 
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เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เสน้ทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยงัคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบา้นเรือน
และสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนขา้งแคบ เปิดใหบ้ริการ
ตั้งแต่ยคุที่ประเทศญี่ปุ่ นเขา้มาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่
ปัจจุบนัทางรัฐบาลไตห้วนัไดมี้การพฒันาจนกลายเป็นเสน้ทางการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ถึงแมว้า่จะเป็นเสน้ทาง
รถไฟสายเก่าที่มีอายเุกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเสน้ทางที่เปิดใหบ้ริการยงัสมบูรณ์พร้อมใชง้านเสมอ 
เสน้ทางสายผงิซีเร่ิมเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เน่ืองจากภาพยนตร์รักโรแมนติกช่ือดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of 

My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคญัของหนงัสถานีซือเฟ่ินสถานียอดฮิตของเหล่านกัทอ่งเที่ยว เป็นอีก
หน่ึงสถานีที่ผูค้นนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลกัษณะเด่นของซือเฟ่ินคอืมีเสน้ทางรถไฟ
ที่ตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ินใหค้วามรู้สึกคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทั้งยงัมีความส าคญัทางดา้น
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอยา่งมาก ภายในตวัเมืองเตม็ไปดว้ยร้านคา้, ร้านอาหาร
พื้นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เคร่ืองส าอาง 
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จากนั้น เ ดิ น ท า ง สู่  ต ล า ด ป ล า ไ ท เ ป  ( Taipei Fish 

Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่
ที่สุดของไตห้วนั สถานที่แลนด์มาร์กอีกหน่ึงแห่ง
ของไตห้วนั เปิดตวัอย่างเป็นทางการหลังจากการ
ปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ต
สไตล์ญี่ปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่
ทั้ งของทะเล ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละ
ประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้ งน้ีคุณสามารถ
เลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไป
ไดเ้ลย 

ค า่ อสิระอาหารมื้อเย็น ตามอธัยาศัย ณ ตลาดปลาไทเป 
ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ      (เช้า/-/-) 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที ่SL 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

............................................................................................................................... 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานเย๋หลิว่ หมู่บ้าน
โบราณจิว่เฟ่ิน ปล่อยโคมผงิซี 5 วนั 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

16 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 12,999 4,000 
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05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 12,999 12,999 11,999 4,000 

04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้
ก าหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถช าระ
ค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
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 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติ ทาง
ทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิคะ 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลิก 
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2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัท
ฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไข
ดังกล่าว 
7.ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
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ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


