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รหัสทัวร์  ATW243-03 SL 

•บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG• 

 
 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พกั - ไทเป              (-/-/-) 

16.30 น. 📢 คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 8 สายการบิน 
THAI LION AIR โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและ
สัมภำระ 

19.30 น. ✈ เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

 

***เท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก
ที่นั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั ทางบริษทัไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

00.20 น. ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวน ประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกำะท่ีมีพ้ืนท่ีเลก็กวำ่ประเทศไทยประมำณ 12 
เท่ำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกฝ่ังดำ้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมำณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกำะนอ้ยใหญ่
รำว 78 เกำะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถ่ินท่ีไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของ
ท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถ่ิน เพ่ือสะดวกต่อการนัดหมาย) หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเรียบร้อย
แลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือเดินทางสู่โรงแรมที่พกั 

 

  ที่พกั  GOOD NIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง    ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เกต็         (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 เดินทำงสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา หรือ ซันมูนเลค (SUN MOON LAKE) ตั้งอยูใ่นเขตเมืองหนำนโถว เป็นแหล่ง

น ้ำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชำวไตห้วนั รอบๆทะเลสำบ
แห่งน้ีจะมีจุดส ำคญัท่ีท่องเท่ียวมำกมำย น ำท่ำนล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน ้าในทะเลสาบ
สร้ำงควำมงดงำมและควำมประทบัใจให้กับนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก พร้อมกับให้ท่ำนนมสักำรพระอัฐิท่ี
อญัเชิญมำจำกชมพูทวีปและรูปเคำรพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี) 
 

น ำท่ำนสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยูด่ำ้นเหนือของทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชำวไตห้วนั 

ภำยในจะเป็นท่ีประดิษฐำนรูปป้ันของศำสดำขงจ้ือเทพเจำ้แห่งปัญญำ และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจำ้ท่ีมีอุปนิสัย

เป็นรักษำค ำพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชำวจีนและชำวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจำ้แห่งควำมซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่ำ

บำรมีของท่ำนสำมำรถ ขจดัภูตผีปีศำจ แคลว้คลำดจำกอนัตรำยเเละช่วยหนุนให้กิจกำรเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ

วดัมีควำมคลำ้ยคลึงกบัพระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหำรและสีสัน โดยมีตวัวิหำรใหญ่แบ่ง

ออกเป็นสำมชั้นและมีวิหำรเล็กโอบลอ้มอยูด่ำ้นขำ้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นำ้วดัซ่ึงมีมูลค่ำตวัละ 1 

ลำ้นเหรียญไตห้วนั  
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แวะชิมชำอู่หลงท่ี ร้านใบชา ชำท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชำติหอม มีสรรพคุณช่วยละลำยไขมนัปลูกบนเขำ
อำลีซำนในระดบัควำมสูงเป็นพนัเมตรจำกระดบัน ้ำทะเล และเป็นของฝำกท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝำก 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ำเป็นเมืองท่ีสะอำดเรียบร้อยท่ีสุดในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็น
ศูนยก์ลำงกำรเดินทำงจำกทำงดำ้นเหนือของเกำะและทำงใตข้องเกำะจึงท ำให้เมืองน้ีมีควำมคึกคกัอยูต่ลอดเวลำ 
ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์สองขำ้งทำงท่ีสวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลำดคนเดินท่ีมี
ช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมีควำม
น่ำสนใจอยู่ท่ีควำมเป็นท้องถ่ิน ทั้ งอำหำรท้องถ่ิน และ
อำหำรนำนำชำติสไตล์STREET FOOD อำหำรท่ำนเล่น
สไตล์ไตห้วนั เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ี เช่น ชำนมไข่มุก  ท ำให้
สำมำรถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชำวไตห้วนัเองและนกัท่องเท่ียว
ต่ำงชำติ มีควำมน่ำสนใจเหมำะกบัทุกเพศทุกวยั ดว้ยควำม
ท่ีฟงเจ่ียไนทม์ำร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหำวิทยำลยัฟงเจ่ีย จึงมีสินคำ้แฟชัน่วยัรุ่น นกัศึกษำ ในรำคำไม่แพง มีเวลำให้
ท่ำนไดอิ้สระกบักำรชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็น
ตามอธัยาศัย 
 ที่พกั  TWIN STAR HOTEL รือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม    โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดห
นิงเซ่ีย                                  (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
  

น ำท่ำนชม โรงละครแห่งชาติไถจง โรงละครท่ีออกแบบโดยสถำปนิกชำวญ่ีป่นช่ือดงั อิโตะ โตโย (ITO TOYO) 
จำกแนวคิด “ถ ้ำเสียง” จึงท ำให้ก ำแพงของอำคำรมีควำมโคง้มนเป็นเอกลกัษณ์ และสำมำรถตั้งอยูไ่ด ้โดยไม่ตอ้ง
ใช้เสำค ้ ำและก ำแพงตั้ งฉำก ภำยในอำคำรประกอบด้วย โรงละครหลกั (GRAND THEATRE) โรงละครเล็ก 
(PLAY HOUSE) ห้องโล่ง (BLACK BOX) และพ้ืนท่ีกิจกรรม (CORNER SALON) ซ่ึงสำมำรถจัดได้ทั้ งกำร
แสดงและงำนประชุมระดบันำนำชำติ  

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกำะไตห้วนั ตั้งอยูท่ำงตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็ก
แต่เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจ กำรปกครอง เทคโนโลย ีอุตสำหกรรม และกำรท่องเท่ียว 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนดม์ำร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัมี
ควำมสูงประมำณ 508 เมตร จ ำนวนชั้น 101  ชั้น เหนือพ้ืนดินตำมช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท ำใหตึ้กไทเป 101 เป็น
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ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภำยในตวัอำคำรมีลูกตุม้ขนำดใหญ่หนักกว่ำ 900 ตนัถูกแขวนอยู่ระหว่ำง
ชั้นท่ี 87-92 ภำยในตึก   เพ่ือเป็นตวัตำ้นแรงส่ันสะเทือนท่ีอำจเกิดจำกพำยไุตฝุ้่ นหรือแผน่ดินไหว หรือระบบลิฟต์
ควำมเร็วสูงท่ีใชเ้วลำเพียง 37 วินำทีจำกชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส ำหรับชมวิว ท่ีจะสำมำรถชมวิวของไทเป
ไดแ้บบพำโนรำม่ำ  ดำ้นขำ้งตึกจะเป็นส่วนของห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีขำยของแบรนด์เนม ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรต่ำง ๆ  
อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศัย 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพเิศษ ลิม้ลอง SET เมนู SHABU ขึน้ช่ือของไต้หวัน) 

จำกนั้น น ำทุกท่ำนแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พำยสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ ำชำติของไต้หวนัท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพำะตวั มีรสชำติกลมกล่อม แป้งมีควำมหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจำกน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมำกมำย เช่น 
พำยเผือก, NAUGAT (ตงัเม) ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝำกกลบับำ้น  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของไตห้วนั เป็นอำคำรสีขำวทั้งส่ีดำ้น มีหอ
อนุสรณ์ หลงัคำทรงแปดเหล่ียมสีน ้ำเงินแบบสถำปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่ำอยูต่รงกลำงของ จตุัรัสเสรีภำพ 
มีบนัไดด้ำ้นหน้ำ 89 ขั้น เท่ำกบัอำยุของท่ำนนำยพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธำนำธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชำวไตห้วนั 
ผูพ้ฒันำควำมเจริญให้ไตห้วนัเทียบเท่ำประเทศอ่ืนในระดบันำนำชำติ และรูปป้ันของท่ำนท ำจำกทองสัมฤทธ์ิใน
ท่ำนัง่ ใบหนำ้ยิม้แยม้ ซ่ึงจะมีทหำรยืนเฝ้ำตลอดเวลำ ท่ำนจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยำมของทหำรรักษำกำรหน้ำรูป
ป้ันท่ำนนำยพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 
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จำกนั้นใหอิ้สระตำมอธัยำศยั ตลาดกลางคืนหนิงเซ่ีย หน่ึงในไนทม์ำร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทเป มีร้ำนอำหำร
ทั้งแบบแผงลอย รถเขน็ สไตล ์STEET FOOD ไตห้วนั นอกจำกอำหำรอร่อย ๆ แลว้ ยงัมี ของเล่น ของฝำก เส้ือผำ้ 
กระเป๋ำ ของใช้ต่ำง ๆ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือไดท่ี้ตลำดแห่งน้ี เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระ
อาหารเย็นตามอธัยาศัย 
 

 ที่พกั  CU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี       ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ - ท่าเรือประมงเจิง้ปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซี
เหมินติง                                 (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

น ำท่ำนชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภำพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในกำร
ไหลเวียนของเลือดในร่ำงกำย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะกำรังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้ำค่ำของคนไตห้วนัมำ
ตั้งแต่ในอดีต ฟังกำรบรรยำยและเลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 
 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตั้งอยูท่ำงส่วนเหนือสุดของเกำะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็น
พ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเล โดยกำรเซำะของน ้ ำและลมทะเล ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำงลกัษณะต่ำง ๆ แลว้แต่
จินตนำกำรของแต่ละคนโดยเฉพำะหินรูปเศียรพระรำชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอุทยำนเย๋หลิว หินรูปมงักร หินรูปเห็ด 
ท่ีใครมำเยอืนแลว้ตอ้งถ่ำยรูปคู ่
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพเิศษ อาหารซีฟู้ด เย๋หลิว่) 

น ำท่ำนสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิง้ปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ำยรูปตึกสีลูกกวำด หลำกหลำยสี
สันตสุ์ดอำร์ต 

 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีควำมรุ่งเรืองมำก เพรำะเป็นเหมืองแร่ทองค ำ
มำกก่อน จึงท ำให้มีคนเขำ้มำขุดทองขุดแร่ธำตุกนัมำกมำยจนในท่ีสุดจ ำนวนแร่ธำตุต่ำงๆก็ลดลง คนก็เลยยำ้ย
ออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ควำมเป็นอยูแ่บบดั้งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยำศท่ีน่ีจะเป็นบำ้นเรือนแบบเก่ำๆ มีโรงน ้ำชำ
แบบโบรำณ ต่อมำไดมี้ภำพยนตร์ ANIMATION เร่ืองดงัจำกค่ำย STUDIO GHIBLI เร่ือง SPIRITED AWAY มำ
ถ่ำยท ำท่ีน้ีจึงท ำให้หมู่บำ้นโบรำณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทำงเขำ้เต็มไปดว้ยร้ำนขำยของท่ีระลึก 
ร้ำนอำหำร ร้ำนขนม อำหำรทำนเล่น เต็มสองขำ้งทำงให้ท่ำนไดล้องล้ิมชิมรสกนั ขนมข้ึนช่ือของท่ีน่ีมีมำกมำย 
ไดแ้ก่ บวัลอย ไอศครีมโบรำณ เป็นตน้ 
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น ำท่ำนต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  วดัท่ีเก่ำแก่
และมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป มีอำยุกว่ำ 300 ปี 
สร้ำงข้ึนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพ่ือเป็นท่ีสักกำระบูชำส่ิงศักสิทธ์ิ
ตำมควำมเช่ือของชำวจีน โดยคนจีนชำวฝูเจ๊ีย รูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมคลำ้ยกับวดัพุทธของจีน แต่ผสมผสำนควำม
เป็นไตห้วนัเขำ้ไปอยำ่งลงตวั นอกจำกสักกำระเจำ้แม่กวนอิม
แล้ว ยงัมีเทพเจ้ำอ่ืน ๆ อีกมำกว่ำ 100 องค์ โดยมำจำกทั้ ง
ศำสนำพุทธ เตำ และขงจ๋ือ อำทิเช่น เจำ้แม่ทบัทิม มีควำมเช่ือในเร่ืองกำรเดินทำง , เทพเจำ้กวนอู มีควำมเช่ือเร่ือง
หนำ้ท่ีกำรงำน , และเทพเยว่เ์หล่ำ หรือผูเ้ฒ่ำจนัทรำ ท่ีมีควำมเช่ือในเร่ืองสมหวงัในดำ้นควำมรัก อิสระให้ท่ำนได้
กรำบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเลือกซ้ือเคร่ืองรำง  
 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่น
ไตห้วนั หำกเปรียบกบับำ้นเรำก็เหมือนบริเวณสยำมนั้นเอง 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่ำง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่ำ
บรรดำวยัรุ่นชำวไตห้วนัมำรวมกนัไวท่ี้น่ี และนอกจำกจะ
เต็มไปดว้ยร้ำนเส้ือผำ้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส ำอำงค ์สำรพดั
แฟชั่นแล้ว ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปด้วยร้ำนอำหำรช่ือดัง
ต่ำงๆ ทั้งอำหำรในสไตล์ชำวไตห้วนัและอำหำรนำนำชำติ 
เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 
จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 
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วันที่ห้า      สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

01.45 น. ✈ เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL395 
04.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

 
 

หมายเหตุ...  กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่าย) 

 

ไต้หวันห้ามน าเข้าหรือน าส่งกัญชา กันชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชาหรือกันชงมาไต้หวัน (หากฝ่าฝืน มีโทษตาม
กฏหมายไต้หวัน มีโทษสูงสุดจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกสิบปีขึน้ไป ปรับไม่เกนิ 15 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน) 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดินทาง 
เดือน เมษายน 2566 

ราคา 

ผู้ใหญ่/เด็ก พกัเดี่ยว 
**วันหยุดสงกรานต์** 14-18 เมษายน 2566 24,442 7,900 
**วันหยุดแรงงาน** 03-07 พฤษภาคม 2566 22,222 7,900 

 

เด็กทารก ราคาท่านละ 9,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั)  

**เด็กทารก ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 12,900 บาท 

**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน 

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
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เที่ยวบิน/ที่นั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากเหตุสุดวิสัย 
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
โดยมีตัวแทนบริษทั (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
***หนังสือเดนิทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำโหลดสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 KG. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 KG. 
 ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำนหรือ  3 ท่ำน  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยูค่นละ

ชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบ
พบั หรือ SOFA BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมกบัผูเ้ขา้พกั 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร    
 ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำ

อินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมก่อนกำร
ใชบ้ริกำร) 
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 ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอสิลาม มุสลมิ 
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคเุทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  

ในส่วนค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) 
 รำคำทวัร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำ กรณีสถำนทูตมีกำรประกำศเก็บค่ำวีซ่ำ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ภายใน 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บริษัท

ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง
อย่าง 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงิน
ค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำน
สละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร
เดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลิก 
 เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้

จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 
1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่
นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น  โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

หมายเหตุ 
1.  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำง เท่ียวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
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3. รำยกำรท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็น
ส ำคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เช่น พำยุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำ
ร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรก่อ
จลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำก
ไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
กำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7.  รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตั๋ว
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

8. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว
เท่ำนั้น 

9. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้ 

10. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

14. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น WHEELCHAIR, เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกใน
กำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในชั่วโมงติดต่อกัน 
ครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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15. มคัคุเทศก์ พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสำรลงนำม
โดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 

16. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึน้ไปนับจากวันเดินทางกลบั  และต้องมีหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวีซ่าที่เกดิขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


