
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี� • ตลาดกลางคืนเจียอี� �(-/กลางวนั/เยน็) 
)*.)) น. พร้อมกนัที- สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร / ขาออก ชั�น 2 ประตู 5 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเวยีดเจ๊ทแอร์เวย์ 

VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที-อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
)<.)) น. ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวนั โดยเที-ยวบิน VZ560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/=.>? น.  เดินทางถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ นเร็วกวา่ประเทศไทย & ชั วโมง) 

เที-ยง �บริการอาหารเที-ยง อิ-มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื-องดื-มขึ�นชื-อของไต้หวนั 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า) ★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★

สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที มีดีทั/งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื อดงัของเมือง

ไทจง เดิมทีร้านนี/ เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกลิ นอายความ

ลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวันี ทาํให้ร้าน Miyahara ดึงดูด

ลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

จากนั/น  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี� (ใช้เวลาเดินทาง �.�� นาที)  

ช้อปปิ� งตลาดกลางคืน ใหท่้านไดเ้ลือกซื/อสินคา้ต่างๆมากมาย  

คํ-า �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื�อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ 

 

 

 

 

ที-พกั SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาว (เมืองเจียอี�) 

วนัที-สอง อาลซีาน • นั-งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจีEยไนท์มาเกต็     �(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที-พกั 

จากนั�น เดินทางเดินทางขึ/น เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานที มีความสวยงามและมีชื อเสียงที สุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ A,CDD ปีและชมสวน

ซากรุะและดอกกหุลาบพนัปี จากนั/น สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลซีาน จากนั/น นําท่าน

นั-งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผา่นเส้นทางป่าสน ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยาน

ที มีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

เที-ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื�นเมือง 

จากนั�น นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบ

ต่างๆ เพื อให้ ท่ านได้ชงชาอย่าง ถูกวิ ธีและได้รับ

ประโยชน์จากการดื มชา ทั/งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจาก

เมืองฮัวเหลียน และเลือกซื/ อชาอู่หลงที ขึ/ นชื อของ

ไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื มทานเอง 

นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง �.�� นาท)ี  

คํ-า �บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟต์ชาบูนํ�า 

นาํท่านเดินช็อปปิ/ ง ตลาดกลางคืนที-ใหญ่ที-สุดในไต้หวัน ฟ่งเจีEยไนท์มาเกต็ ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที 

แห่งนี/ ติดกบัหมายลยัฟ่งเจีJยทาํให้มีนกัศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจาํนวนมาก มีสิ/นคา้หลากหลายมากมากให้

ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทั/งมื/อหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่

ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิ/ งยา่ง ฯลฯหม่าล่าหรือซุปนํ�าใส 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
ที-พกั  KING BRIDGE HOTELหรือเทยีบเท่า ระดับ = ดาว (เมืองไถจง) 

วนัที-สาม วดัเหวนิหวู่ • วดัพระถังซําจัEง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลติภัณฑ์ • ปะการัง

แดง • ตึกไทเป/)/ • ซีเหมินติง              �(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที-พกั 

นาํท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัด

กวนอู วดัแห่งนี/ เป็นวดัใหม่ที ทางการญี ปุ่น

สร้างขึ/นหลงัจากทาํการสร้างเขื อนทาํให้วดั

เก่า A วดั จมอยู่ไตเ้ขื อน การออกแบบของวดั

เหวินหวู่โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง 

ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ

เจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื/ อสัตย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด 

เหวนิหวู่นี� ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ-งลมเพื-อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ/ าจืดใหญ่ที สุดบน

เกาะไตห้วนั ที มาของชื อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์

และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื อนกกัเก็บ

นํ/ าทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันํ/ าทะเล PCD เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ

เยน็สบายตลอดทั/งปีและนํ/ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื องมาจากไดรั้บการดูแลเรื องความสะอาด

และมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

สักการะ อฐิัของพระถังซําจัEง ณ วัดพระถังซําจัEงหรือ วัดเสวียนกวง ตั/งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื อของ

พระในสมยัราชวงศถ์งัที เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศ

ญี ปุ่นเป็นผูเ้กบ็ดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้กบ็รักษาไวที้ นี  

เที-ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

 เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง   ชั"วโมง) 

จากนั�น นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)  อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ ง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที  R ของไทย ครั/ ง

เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมื อวนัที  C มิถุนายน พ.ศ. A,CDT และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี/ คือ การ

ชม การเปลี ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั/ นสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ งจะเปลี ยนเวรทุกๆชั วโมง 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

จากนั�น นาํท่านแวะชมของที ระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ งทาํเป็นเครื องประดบัทั/งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซึ งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื/ น

ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั/นลงและภายในศูนยแ์ห่งนี/ ยงัมีผลิตภณัฑเ์ครื องประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ/าค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั/งจี/ประดบั แหวน ต่างๆ ทั/งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึ งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ ง

เป็นสิ งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั�น นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป /)/ (ไม่รวมค่าขึ/นตึก) ตึกระฟ้าสูงที สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที สูงที สุดใน

โลกในปี พ.ศ. A,CZP – พ.ศ. A,CC\ ตึก ไทเป &D& ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิ งแวดลอ้ม” ตึก 

ไทเป &D& มีจาํนวนชั/นทั/งหมด &D& ชั/น และ ชั/นใตดิ้นอีก C ชั/น ชั/น &-C จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหาร

ชั/นนาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

นําท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติงหรือที คนไทยรู้จกักัน

ในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นยา่นชอ้ป

ปิ/ งของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงั

เป็นแหล่งช็อปปิ/ งของนักท่องเที ยวด้วย

เช่นกัน ในย่านนี/ เป็นถนนคนเดินโดยแบ่ง

โซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ/ าเงิน โดย

สังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย

และทาํสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบร้านคา้แนะนาํ

สาํหรับนกัท่องเที ยวชาวไทย ซึ งราคาถูกกวา่ไทยประมาณ \D % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE 

, ADIDAS , H&M , MUJI ซึ งรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

คํ-า �อสิระอาหารมื�อเยน็ ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนิซีเหมินติง 

ที-พกั EHOM HOTEL หรือเทยีบเท่า ประเทศไต้หวนั  

วนัที-สี- ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ-ว • ถนนโบราณจิ-วเฟิ- น • เส้นทางรถไฟสายผงิซี • ศูนย์

เครื-องสําอาง • ตลาดปลาไทเป       �(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที-พกั 

จากนั�น นาํท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี/ เป็นร้านซึ งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที ยวแห่งประเทศ

ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ขา้วตงั

สาหร่าย ฯลฯ 

จากนั�น นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ-ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยื นลงไปในทะเล เกิดขึ/นจากการเคลื อนที ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ ง

เกิดจากการกดัเซาะของนํ/าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูที่  หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หิน

รูปมงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ/าทะเลสีครามสวยงามแปลก

ตา 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

เที-ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 

จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ-วเฟิ- น Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ งในอดีตเคยเป็น

แหล่งขดุทองชื อดงัของไตห้วนั เมื อกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ งดึงดูดใจใหน้กัท่องเที ยว

มาเยอืน ชมร้านรวงต่างๆทั/งร้านนํ/ าชา ร้านขายขนม และ ของที ระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซึ งประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆที เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเที ยวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสาย

รถไฟสายสั/ นๆ ที ยงัคงความเป็นอดีตทั/ งใน

ส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไว้

ได้เ ป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 

กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนขา้งแคบ เปิด

ให้บริการตั/ งแต่ยุคที ประเทศญี ปุ่นเข้ามา

ปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทาง

ขนส่งถ่านหินจากการทาํเหมืองแร่แต่ปัจจุบนั

ท า ง รั ฐ บ า ล ไ ต้ห วัน ไ ด้ มี ก า ร พัฒ น า จ น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กลายเป็นเส้นทางการท่องเที ยวที มีชื อเสียง ถึงแมว้่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพ

ของรถไฟและเส้นทางที เปิดให้บริการยงัสมบูรณ์พร้อมใชง้านเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ มเป็นที นิยมตั/งแต่ปี 

2011 เนื องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื อดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที 

ถ่ายทาํฉากสาํคญัของหนงัสถานีซือเฟิ- นสถานียอดฮิตของเหล่านกัท่องเที ยว เป็นอีกหนึ งสถานีที ผูค้นนิยมปล่อย

โคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลกัษณะเด่นของซือเฟิ นคือมีเส้นทางรถไฟที ตั/งคู่ขนานไปกบัถนน

โบราณซือเฟิ นให้ความรู้สึกคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทั/งยงัมีความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอยา่งมาก ภายในตวัเมืองเตม็ไปดว้ยร้านคา้, ร้านอาหารพื/นเมือง, ร้านขายของ

ที ระลึกและอื นๆ ที น่าสนใจอีกมากมาย 

จากนั�น แวะซื/อสินคา้ผลิตภณัฑเ์ครื องสาํอางต่างๆ ที ศูนย์เครื-องสําอาง 

จากนั/น เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที ใหญ่ที สุดของไตห้วนั 

สถานที แลนดม์าร์กอีกหนึ งแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื/นที ตลาดเดิมเมื อปี 

2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญี์ ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั/งของทะเล ที จดัให้บริการเป็นโซน

ของแต่ละประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทั/งนี/ คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา

ปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดที จะทาํให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ 

ไปไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ � อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดปลาไทเป 

ที-พกั EASTERN HOTEL AND RESORT  หรือเทยีบเท่า (เมืองเถาหยวน) 

ให้ท่านได้แช่นํ�าแร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลือดหมุนเวียนด ี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที-ห้า  ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ      � (เช้า/-/-)   

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที-พกั 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที ลี/ภยัมาอยู่กนัที ไตห้วนั ซึ ง

สร้างขึ/นอย่างง่ายๆจากวสัดุทั วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นที สนใจของบุคคลทั วไปทาํให้มีชื อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที ยวชื อดงัของเมืองไทจงไปใน

ที สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไทจง  เพื อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

/>.=) น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที ยวบินที  VZ561 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั-วโมง** 

/_./? น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ไต้หวนั ไถจง 5 วนั   คืน โดยสายการบินเวยีตเจ๊ตแอร์ (VZ) 

เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทางจาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี�ยว 

2/ ก.ย.*2 2? ก.ย.*2 
31+1 14,900 14,900 14,500 4,000 

25 ก.ย.*2 )2 ต.ค.*2 
31+1 13,900 13,900 13,500 4,000 

)2 ต.ค.*2 )* ต.ค.*2 
31+1 14,900 14,900 14,500 4,000 

)< ต.ค.*2 /= ต.ค.*2 
31+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

/2 ต.ค.*2 /* ต.ค.*2 
31+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

/* ต.ค.*2 2) ต.ค.*2 
31+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

)2 พ.ย.*2 )* พ.ย.*2 
31+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

)< พ.ย.*2 /= พ.ย.*2 
31+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

/= พ.ย.*2 /_ พ.ย.*2 
31+1 16,900 16,900 16,500 4,000 

2= พ.ย.*2 2_ พ.ย.*2 
31+1 15,900 15,900 15,500 4,000 

2? ธ.ค.*2 29 ธ.ค.*2 
31+1 19,900 19,900 18,900 4,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2* ธ.ค.*2 =) ธ.ค.*2 
31+1 18,900 18,900 18,500 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

� ตั1วเครื�องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั1วไม่สามารถระบุที�นั�งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพักแบบ 7 ท่าน และ 8 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี�ยวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพิ�มเติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั:น 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื:อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน=,???,??? บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ:ามันและภาษีตั1วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ:นก่อนวนัเดินทาง) 

� ค่าระวางนํ:าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 7?กก./ท่าน ไม่เกนิ = ใบ และ ถือขึ:นเครื�องได้ท่านละ G กก./=ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 8%และภาษีมูลค่าเพิ�ม G% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 

× ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวนั) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั:งที�เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,700 NT/ลูกทัวร์ = ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ:าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

 

**ขณะนี:นักท่องเที�ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวซ่ีาเข้าออกปกติ 
ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอกีท่านละ =,G?? บาท หรือมากกว่าตามที�สถานฑูติกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเงื�อนไขต่างๆ ก่อนทาํการจองและชําระเงินคะ 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

=.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา Y,??? บาทส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า=Y วนั 
มิฉะนั:นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 7= วนั) 
7.กรณยีกเลกิ 
7.= ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 8? วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั:งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั:งสิ:น 
7.7 ยกเลกิการเดินทาง =Y-8? วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ Y?%และริบเงินมัดจําทั:งหมด 
7.8 ยกเลกิภายใน =  วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[การคืนเงินค่าทวัร์ทั:งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั:งสิ:น 
8. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั:งนี:ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง G วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการคืนเงินทุกกรณ ี
 .บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั:งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�
บริษัทฯกาํหนดไว้(=Y ท่านขึ:นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

Y.คณะผู้เดินทางจํานวน =? ท่านขึ:นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถึง =? ท่านขอสงวนสิทธิ[เลื�อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า =? วนัก่อนการเดินทาง 
\.กรณทีี�ท่านต้องออกตั1วภายในประเทศเช่น (ตั1วเครื�องบิน,ตั1วรถทวัร์,ตั1วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั:งก่อนทาํการ
ออกตั1ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั1วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 
G.ลูกค้าที�ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที�ระบุตามรายการทวัร์เพิ�มท่านละ =,??? บาท/ร้าน 
^.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ:าเงิน)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ[ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิ[ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า \ เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั:น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า \ เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม

แรงงานทั:งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี:ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี:ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� กรณมีี “คดีความ” ที-ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ-งเป็นสิ-งที-อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� กรณ ี“หญงิตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที-ชัดเจน สิ-งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื:อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั:งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ[ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั:งสิ:น 

� ตั1วเครื�องบินเป็นตั1วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี:แล้วทั:งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั:งหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


