
 

 

 
 

 

 

  



วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านฮิโนกิ – เจ่ียอี ้  อาหาร (-/ของว่าง/เย็น) 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S  

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบนิที่ CI838 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 

 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

 บริการอาหารว่าง + ชานมไต้หวัน 

 

  จากน้ัน นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) เป็นบ้านพักของทหารญ่ีปุ่น

ในช่วงที่ญ่ีปุ่นปกครองไต้หวัน หมู่บ้านประกอบไปด้วยอาคารบ้านไม้สไตล์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม 28 

หลัง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแต่งสวน

สไตล์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านญ่ีปุ่นแบบย้อนยุค รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์

ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี่ มีร้านอาหาร ร้านขายขนมเครื ่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก 

จากน้ัน นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเจ่ียอี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! ไก่อบโอ่ง 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUANKO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  



วันที่สอง  อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขาอาลีซาน เป็นเขตป่าสงวนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 415 ตาราง

กิโลเมตร ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 2,600 เมตร ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของผืนป่า

ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยต้นสนต้ังแต่หลักร้อยปีจนถึงหลักพันปี จากน้ัน นำทุกท่าน น่ังรถไฟ

โบราณ (รวมค่ารถไฟแล้ว) ชมบรรยากาศในอุทยาน ท่านจะได้น่ังชมบรรยากาศแบบเพลิดเพลิน

กับความอุดมสมบูรณ์ของเขาอาลีซานแห่งน้ี ผ่านเส้นทางป่าสนและชมต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

  จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ ร้านชา ให้ท่านได้ลองชิมชา และเลือกซื้อชาที่ขึ้นช่ือของไต้หวันไปเป็น

ของฝากและดื่มทานเอง 

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน 

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้า

ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นอาหารท้องถิ ่น อาหาร

นานาชาติสไตล์ Street Food อีกทั้งยังมีสินค้า

แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ให้ได้ซื้อของฝากติดไม้

ติดมือกลับบ้านกันด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! บุฟเฟ่ต์สุกี้เชียนเย้  

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MOVING STAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดจงไถฉานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเห

วินหวู่ – ไทเป  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมือง

ของจีน ซึ่งลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน โดยสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ จากวัสดุทั่วไป มีการวาดและทาสีฝา

ผนังเป็นลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดใสจนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และทำให้มีชื่อเสียงจน

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดังของเมืองไถจงไปในที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซ่ือ เป็น

วัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ ้นในเดือน

กันยายน ปี ค.ศ.2000 ออกแบบโดย นายซี วาย 

ลี วิศวกรคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป 101 

วัดจงไถฉานซื่อเป็นสถานที่สำหรับทำบุญของ

ชาวไต้หวัน อีกทั้ง ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆท์ี่มี

ห้องเรียนหลายพันห้อง เพื ่อให้พระสงฆ์ได้

ศึกษาพระธรรม ปัจจุบันน้ีได้ชื ่อว่าเป็นวัดที่

ทันสมัยที่สุดแห่งหน่ึงของไต้หวัน 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูสุดพิเศษ ! อาหารชุดจักรพรรด ิ

  

จากน้ัน นำท่านไปล่องเรือที่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ต้ังอยู่ในเขตจังหวัด

หนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน มีช่ือเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” พื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลัง

เป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นทีป่่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอด

ทั้งปี ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขือ่นกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง มีความสูง

กว่า 750 เมตรเหนือระดงัน้ำทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาสูง ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาด

อย่างเคร่งครัด สาเหตุที่ต้ังช่ือดังกล่าวเกิดจากกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ช่ือ เกาะลาลู ทำหน้าที่

เสมือนแบ่งทะเลสาบออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวันออก ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และฝ่ัง

ตะวันตก ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระจันทรเ์สี้ยว จงึเรียกทะเลสาบแห่งน้ีว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ัน เดินทางสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง หรือวัดซวงกวง 

(Xuanguang Temple) วัดแห่งน้ีสร้างขึ ้นตั ้งแต่ปี 

ค.ศ. 1958 เพื ่ออุทิศให้กับพระถังซัมจั ๋ง ซึ่งเป็นผู้

อัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียกลับประเทศจีน 

โดยพระอัฐิบางส่วนของพระถังซัมจั๋งถูกเก็บไว้ที่

วัดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ โดยเฉพาะ

อย ่างย ิ ่ ง  จะมาขอพรเร ื ่องส ุขภาพ  นอกจาน้ี  

ด้านหน้าศาลาวัดจะมีก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งเขียน

เป็นภาษาจีนจากคำว่า SUN MOON LAKE  ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที ่ยวนิยมมาถ่ายรูปคู่กับวิว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 วัดน้ีเป็นวัดที่ทางการญ่ีปุ่นจ่าย

ค่าชดเชยให้ทางการไต้หวัน เพื่อสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นบนไหล่เขาแทนวัดหลงฟิงและวัดหัวถังที่

จมน้ำจากการที่ญ่ีปุ่นสร้างเขื่อนแถวทะเลสาบสุรยิันจันทราและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น วัดแห่งน้ี

เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ด้านหน้ามีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว 

ที่ต้ังอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ไฮไลท์ที่คนนิยมคือ การซื้อกระดิง่

เขียนช่ือตัวเอง และไปแขวนทีก่ำแพงวัด ซึ่งเช่ือว่าจะทำให้ร่ำรวยเงินทอง การงานการเรียนสำเร็จ 

หรือถ้าเป็นข้าราชการ จะนิยมมาขอพรเรือ่งการเลือ่นตำแหน่ง  

 จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ ไทเป 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตารคาร เมนูพิเศษ ! เส่ียวหลงเปา 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 

  พิเศษ ! ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ในห้องพัก ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีและเกิดความผ่อนคลาย 



วันที่ส่ี         น้ำตกสือเฟ่ิน – ปล่อยโคมลอย – อุทยานเย่หลิว่ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมิ

นติง   

  อาหาร (เช้า/กลางวัน/ -) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  จากน้ัน นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกสือเฟ่ิน น้ำตกที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูง 

20 เมตรแต่ความกว้าง 40 เมตร ได้รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” เนื่องด้วย

ลักษณะของขอบน้ำตกโค้งรูปเกือกม้าและมีน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายกับน้ำตกไนแอง

การ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาน่ันเอง  

  จากนั้น นำทุกท่าน ปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคมให้แล้ว 1 โคมต่อ 4 ท่าน) บริเวณเส้นทางรถไฟ

สายเก่า ก่อนทำการปล่อยโคมลอยจะมีการเขียนคำขอพรเอาไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว หน่ึงในสถานที่

ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันที่ต ้องมา 

พื้นที่ของอุทยานเย่หลิ่วมีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเลความยาว 1.7 กิโลเมตร 

ทำให้หินถูกกัดเซาะจากลมทะเล ความเค็มของ

น้ำทะเล และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก จนหนิ

กลายเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น หินรูปรองเท้า รูป

เห็ด รูปเสือดาว และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ที่เป็น

ไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ (Queen’s Head)  

 

  นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด เรียกได้ว่าเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน ใครที่มาเที่ยวที่

ไต้หวันจะต้องซื้อไปเป็นของฝาก มีให้เลือกหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย  



จากน้ัน นำท่านเดินทางต่อไปที่ วัดหลงซาน เป็นหนึ่งใน

วัดที่เก่าแก่และมีชื ่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง

ไทเป สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนที่อพยพมาจาก

มณฑลฟูเจี้ยน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ภายในวัดมีองค์

พระประธานเป็นโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งคนไต้หวันให้ความ

เคารพบูชาอย่างมาก เนื่องจากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 

2 วัดหลงซานถูกลูกระเบิดจนแทบจะต้องบูรณะใหม่

ทั้งหมด มีเพียงองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ไม่ได้รับความเสียหาย ทำให้คนทั่วทุกสารทิศเกิดความ

ศรัทธา และมากราบไหว้ขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การเดินทาง และหน้าที่การงาน เป็นต้น 

 

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน ซีเหมินติง ซึ่งได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น ชิบูย่าแห่งไทเป แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

ของไต้หวัน หรือมีความคล้ายคลึงกับสยามสแควร์บ้าน

เรา เป็นแหล่งกำเนิดของแฟช่ันของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน 

ปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ 

มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลาย

ประเภทโดยเฉพาะสินค ้าแฟชั ่น มีตรอก  ซอกซอย

เยอะแยะให้เดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 

 พิเศษ ! ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ในห้องพัก ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีและเกิดความผ่อนคลาย 

        

วันที่ห้า       อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย – ข้ึนชมวิวที่ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน 

–  

   MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อาหาร (เช้า/กลางวัน/ -) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึก

และเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ซึ่งเป็นผู ้พัฒนาประเทศไต้หวันให้เทียบเท่ากับ

ประเทศอื่นในระดับนานาชาติ เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบ

สถาปัตยกรรมแบบจีน มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านอดีตประธานาธิบดี ด้านหน้า

มีลานกว้าง ด้านบนอาคารจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธ์ิของท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหน้า

ยิ ้มแย้ม แนะนำให้ชมการแสดงเปลี่ยนเวรยามที่เฝ้ารูปปั้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ 1 

ช่ัวโมง ด้านล่างจะมีการจัดนิทรรศการประวัติของท่านเจียง ไคเช็ค นอกจากน้ี ยังมีพระบรมฉายา



ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง

เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นำท่านแวะชมเพื่อเลือกซื้อของที่ระลึก ร้านสร้อย ร้านเครื่องประดับที่มีทั้งสร้อยข้อมือ 

สร้อยคอ และเครื่องประดับอื่นๆ ที่เกิดจากการฝังแรเ่จอมาเน่ียม (GERMANIUM) เข้าไป เช่ือกัน

ว ่าแร ่ เจอมาเนี ่ยมช่วยปรับความสมดุลของร ่างกาย และช่วยป้องกันร ังสีจากอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากน้ียังสามารถช่วยป้องกันโรคความดัน อัมพาต และ โรคหัวใจได้อีก

ด้วย และยังมี ปะการังสีแดง ซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่าของทะเลไต้หวัน นำมาทำเป็นแหวน จี้ และ

เครื่องประดับต่างๆ 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! พระกระโดดกำแพง 

   

จากน้ัน นำท่านข้ึนชมวิวที่ ตึกไทเป 101 (รวมบัตรข้ึนชมวิวช้ัน 89) 

ซึ่งเป็นตึกที่สูงที ่สุดในไต้หวัน มีความสูงถึง 509 เมตร และเป็น

แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องมาชื่นชม ได้รับรางวัล “ผู้นำ

การออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม” มีทั้งหมด 

101 ช้ันใต้ดินอีก 5 ช้ัน ที่ช้ัน 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่

ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ให้ท่านได้ขึ้นไปยงัจุด

ชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory และสามารถเดิน

ขึ้นบันไดไปที่ช้ัน 91 เพื่อชมวิวกลางแจ้ง และเดินลงมาที่ช้ัน 88 เพื่อ

ชมห้องจัดแสดงลูกตุ้มยักษ์ ซึ่งเป็นลูกตุ้มที่คอยรักษาสมดุลของตึก  

   

  จากน้ัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัดเซน เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณ

งามความดีของ ดร. ซุน ยัดเซน ที่ได้รับการยกย่องจากชาวไต้หวันว่าเป็นบิดาแห่งชาติ ซึ่งท่าน

เป็นผู้นำการปฏิวัติซินไฮ่เม่ือปี ค.ศ. 1972 ที่สามารถล้มล้างระบบกษัตริย์ในราชวงศ์ฉิง ได้สำเร็จ 



และบุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย นอกจากนี้ ท่านยังหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋งร่วมกับ

ท่านเจียง ไคเช็ค ที่สร้างชาติไต้หวันจนเจริญเติบโตมาจนทุกวันน้ี ภายในอาคารจะมีรูปปั้น ดร.

ซุน ยัดเซน ความสูง 5.8 เมตร และจะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ต้นช่ัวโมง นอกจากน้ี ยังมีการจัด

แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของ ดร.ซุน ยัดเซน เพื่อให้คนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมร้านค้า ร้านรองเท้าชื่อดังที่นำสินค้ามา

ลดราคาตลอดปีเรียกได้ว่า เป็นสวรรค์ของนักช้อปกันเลยทีเดียว OUTLET แห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ช้ัน 

แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังไว ้มากมาย อาทิเช่น 

ONITSUKA , NIKE , ADIDAS , SAMSONITE , SKECHERS เป็นต้น 

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 

19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  

23.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI) เที่ยวบินที่ CI837 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

02.20+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

หมายเหตุ   

• โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ำมันของสายบิน หรือภาษีสนามบิน 

• กรณีที่ท่านต้องซ้ือต๋ัว เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการ

ซ้ือต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน 

อัตราค่าบริการ และเง่ือนไขต่างๆ 

วันเดินทาง ขนาดกรุ๊ป ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ำกว่า 

12 ปี  

เด็กอายุต่ำกว่า 

12 ปี  
พักเดี่ยว 

ราคาจอย

แลนด์ 



(ท่าน) มีเตียง ไมม่ีเตียง จ่ายเพ่ิม (ลูกค้าซ้ือต๋ัว

เอง) 

14-18 พ.ย. 62 24 26,900 26,900 26,900 5,000 18,900 

18-22 ธ.ค. 62 24 26,900 26,900 26,900 5,000 18,900 

 

หมายเหตุ 

• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 2,000 บาท 

• กรณีจอยแลนด์ (ลูกค้ามีต๋ัวเคร่ืองบินอยู่แล้ว) ต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางก่อน โดยมียอดจอง 10 ท่านข้ึน

ไป จึงจะสามารถจอยแลนด์ได้ 

 

อัตราค่าบริการรวม 

ü ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน 

ü ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง) 

ü ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 

ü ที่พักโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ หรือเทียบเท่า จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ü อาหารตามที ่โปรแกรมทัวร์ระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลี ่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ  
ü ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ 

ü หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 
ü ประกันการเดินทาง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และคุ้มครองการ

รักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์

กำหนด) ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

ü ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

û ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 

û ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-

Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

û ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าที่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศที่ต้องขอวีซ่า 
û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่โปรแกรมทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื ่องดื ่มที่สั ่งเพิ่มเอง ค่า

โทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น 



û ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

û ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ท่านละ 20 กโิลกรัม 

û ค่าทิปไกด์ท้องถิ ่น และคนขับรถ ยอดรวม 1,000  NTD ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง เด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี เก็บค่าทิปเท่าผู้ใหญ่ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

û ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ) 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 

10,000 บาท 

• ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่

ทางอีเมลหรือไลน์ 

• ชำระเงินส่วนที่เหลือ อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

และไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 

• ยกเลิกการจองทัวร์ 45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุด

เทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี โดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการจองทัวร์ 30 - 45 วันก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์มัดจำทัวร์ 50% 

• ยกเลิกการจองทัวร์น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุก

กรณี 

• สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว และมี

การยกเลิกการเดินไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางท่านอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ 

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่า

ทัวร์ทั้งหมด 

 



เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากการเจ็บป่วย 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และทางบริษัทฯ จะ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งน้ี ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

• กรณีเจ็บป่วยกะทันหันเพียง 7 วันทำการก่อนเดินทางหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี 

 

หมายเหตุ 

1. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขออนุญาต

ยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง 

2. รายการทัวร์น้ีเป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

3. กรณีที่ท่านต้องซื้อตั๋วต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนทำการซื้อตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่ท่านซ้ือต๋ัวโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

4. ในกรณีที่ทางประเทศกัมพูชาสั่งให้ใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ทาง

บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมตามจริง เพื่อ

ดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าประจำประเทศไทย 

5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และบริษัทฯ รับเฉพาะ

ผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่าน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากอายหุนังสือเดินทางเหลอื

ไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ 

6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

7. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน 

ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่

คณะจะเดินทาง 

8. บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

9. เที ่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที ่ยว สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางในคณะน้ันๆ เป็นสำคัญ 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความ

ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือ



การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออก

ประเทศจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที ่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที ่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

13. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีการระบุชัดเจนว่า ท่านสามารถเดินทางไป

ต่างประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

14. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากหนังสือเดินทางของท่านไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงแม้

จะยังไม่หมดอายุก็ตาม ซึ ่งอาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น จากการ

ทำศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำ

การจองทัวร ์

15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

16. หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุไว้  หรือในระหว่าง

การท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่

ทานอาหารบางม้ือ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ เน่ืองจากทางบริษัท

ฯ ได้ชำระเงินให้กับบริษัทฯ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

17. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการ

บิน 

18. ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจใน

สินค้าที่ท่านได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

19. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านอย่างระมัดระวัง 

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของ

ท่านระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากท่านเอง 



20. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงิน

ได้ 

21. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงิน 

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

22. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และสัมภาระระหว่างการเดินทาง อันมีสาเหตุมา

จากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม 

23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที ่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการน้ันๆ 

24. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ

ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม ธรรมเนียม 

ประเพณี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

26. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื ่อท่องเที ่ยวเท่านั ้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วย

วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนี

ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิด

กฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการ

กระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็น

ข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

28. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับ และประทับตราเท่าน้ัน 

29. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

   


