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วนัแรก สนามบนิ ดอนเมือง (-/-/-) 

 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 7 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิTHAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
 

วนัที่สอง สนามบนิดอนเมือง ● สนามบนิเถาหยวน ●ไถจง ● บา้นสายรุง้ ● หนานโถว● ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

● วดัพระถงัซําจ ัง๋ ● วดัเหวนิหวู่●รา้นใบชา ●ไถจง(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิTHAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิทีS่L 398(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

08.00น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ อิม่อร่อยไปกบัSET BAKERY & MILK TEAเครื่องดื่มขึ้นช่ือของไตห้วนั 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไถจง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) 

เดินทางสู ่ หมู่บา้นสายรุง้เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ี้ภยัมาอยู่กนัทีไ่ตห้วนั ซึ่งสรา้งขึ้นอย่าง

งา่ยๆจากวสัดุท ัว่ไป แต่ไดร้บัการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีนัสดใสตามผนงัและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีส่นใจของ

บคุคลท ัว่ไปท าใหม้ชีื่อเสยีงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงัของเมอืงไทจงไปในทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ!! บฟุเฟตช์าบู

หมอ้ไฟไตห้วนั หรอืไถวนัฮ ัว่กวั น้ําซุปหม่าล่าหรอืซุปน้ําใส 

หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงหนานโถว  

จากนั้น น าท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKEแหล่งน า้จดืใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะไตห้วนั 

ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของ

ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บน า้ท  าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมี
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ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดท ัง้ปีและน า้ในทะเลสาบมสีี

เขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสกัการะอฐัขิองพระถงัซําจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซําจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื่อ

ของพระในสมยัราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพทูวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่ น

เป็นผูเ้ก็บดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้ก็บรกัษาไวท้ีน่ี่  

จากนั้น น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอู  วดัแห่งนี้

เป็นวดัใหม่ทีท่างการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการสรา้งเขือ่นท  าใหว้ดั

เก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้

กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ

กวนอ ูณ วดั เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็น

การสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

 นําท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละไดร้บัประโยชนจ์ากการดืม่ชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงทีข่ ึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

จากนั้น นําท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง น าท่านเดนิ ช็อปป้ิงไถจงไนทม์าเกต็ ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง  ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหาร

ต่างๆ ท ัง้มื้อหลงั และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไข่มกุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ณ ไถจงไนทม์าเกต็ 

ที่พกั KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไตห้วนั (เมืองไถจง) 

 

วนัที่สาม ไถจง ●ไทเป ●รา้นขนมพายสบัปะรด ●อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ● ตกึ ไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึ้นตกึ) ●ศูนย ์

GERMANIUM และ ปะการงัแดง●ถนนคนเดินซีเหมินตงิ(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
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น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้นซึ่งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และ 

ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้ว

ตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท  างานของท่าน เจยีง ไค เช็ค ซึ่งภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย ครัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที ่5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส  าริด ท่านเจยีงไคเช็ค ซึ่งจะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา รสเลศิ 

 

จากนั้น น าท่านชม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึ้นชัน้89) ตกึระฟ้าสูงทีสุ่ดในมหานครไทเป และเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 

2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้

ท ัง้หมด 101 ชัน้ และ ช ัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้น าเช่น DIN TIA FUNG 

DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก 

โดยกินเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  ใชข้ึ้นจากชัน้ 5 ไปยงั 

ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ยGermanium (GE)ซึ่งท  าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอปุกรณ์อเิลค็ทรอนิคส์ ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจบ็ป่วยใหส้ ัน้ลง

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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และภายในศูนยแ์ห่งนี้ยงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจาก ปะการงัสแีดง อญัมณีล า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมปีะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

คํา่  น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินตงิ (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั)  หรือที่

คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ้ปป้ิงของ

วยัรุ่นและวยัท  างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นกัท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซน

เป็นสต่ีางๆ เช่น แดง เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมี

การระบหุมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส  าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 

% ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูก

มากๆ  

คํา่ อสิระอาหารมื้อเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดินซีเหมินตงิ 

ที่พกั HOLIDAY INN TAOYUAN หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (พกั 2 คนื) 

 

วนัที่สี ่ไทเป ●อทุยานเยห๋ลิ่ว ●หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ●ศูยน์

เครื่องสาํอางค●์ซือหลนิไนทม์าเกท็(เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านชม อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ่วYEHLIU GEO PARKอทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลง

ไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของ

น า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศียรพระราชินีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมงักร และฟอสซลิของสตัว ์

ทะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกน า้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ดสไตล์

จนี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street 

หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดตีเคยเป็นแหล่งขดุทองชื่อดงัของ
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ไตห้วนั เมือ่กาลเวลาผ่านไปเหลอืเพยีงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิง่ดงึดูดใจใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆท ัง้รา้น

น า้ชา รา้นขายขนม และ ของทีร่ะลกึ ชมววิทวิทศันข์องบา้นโบราณซึ่งประดบัดว้ยโคมไฟสต่ีางๆและตรอกซอยเลก็ๆทีเ่ตม็

ไปดว้ยรา้นคา้ และนกัท่องเทีย่วจ านวนมาก 

 

เดินทางสู่ เสน้ทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เสน้ทางสายรถไฟสายส ัน้ๆ ทีย่งัคงความเป็นอดตีท ัง้ในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานี

รถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนขา้งแคบ เปิดใหบ้ริการต ัง้แต่ยุคทีป่ระเทศ

ญี่ปุ่ นเขา้มาปกครองช่วงปี 1921 ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนส่งถ่านหนิจากการ

ท าเหมอืงแร่แต่ปจัจบุนัทางรฐับาลไตห้วนัไดม้กีารพฒันาจนกลายเป็นเสน้ทาง

การท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ถงึแมว้่าจะเป็นเสน้ทางรถไฟสายเก่าทีม่อีายุเกือบ 100 

ปีแต่สภาพของรถไฟและเสน้ทางทีเ่ปิดใหบ้ริการยงัสมบูรณ์พรอ้มใชง้านเสมอ 

เสน้ทางสายผงิซเีริ่มเป็นทีนิ่ยมตัง้แต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตรร์กัโรแมนติ

กชื่อดงัของไตห้วนั “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที่

ถ่ายท าฉากส าคญัของหนงัสถานีซือเฟ่ินสถานียอดฮติของเหล่านกัท่องเทีย่ว 

เป็นอกีหน่ึงสถานีทีผู่ค้นนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) 

ลกัษณะเด่นของซอืเฟ่ินคอืมเีสน้ทางรถไฟทีต่ ัง้คู่ขนานไปกบัถนนโบราณซอืเฟ่ิน

ใหค้วามรูส้กึคลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเรา ท ัง้ยงัมคีวามส าคญัทางดา้น

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดตีของไตห้วนัเป็นอย่างมาก ภายในตวัเมอืง

เตม็ไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพื้นเมอืง, รา้นขายของทีร่ะลกึและอื่นๆ ทีน่่าสนใจ

อกีมากมาย 

จากนั้น แวะซื้อสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครื่องส  าอางต่างๆ ที่ศูนยเ์ครื่องสาํอาง 

นําท่านสู ่ ย่านถนนคนเดนิใหญ่ทีสุ่ดในไทเป ซื่อหลนิ ไนทม์าเกต็ ตลาดนดักลางคนื

ขนาดใหญ่เป็นทีนิ่ยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไตห้วนัทีจ่ะออกมาเลอืกซื้อของ

กิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่น และอาหารค า่ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสยีบไม ้

ป้ิงย่าง ท ัง้เน้ือหม ูไก่ ปลาหมกึ เหด็ และผกั หรือจะชอบทานเตา้หูเ้หมน็

ทอดทีไ่ม่เหมน็เหมอืนชื่อแถมมรีสชาตทีอ่ร่อยถูกปาก ไก่ทอดเจา้ดงัHOT-

STAR เกาลดัคัว่ น า้เตา้หูจ้ากถ ัว่นานาชนิดเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพยอดฮติ

ของชาวไตห้วนั ปลาท่องโกท๋อดกรอบตวัใหญ่ๆ น า้แขง็ไสหนา้ต่างๆ และผลไมส้ดทีร่สชาตแิปลกและขนาดใหญ่ผดิหูผดิ

ตาจากบา้นเรา พลาดไม่ไดก้บัแตงโมลูกขนาดมหมึาหวานกรอบเหมอืนเมล่อนเสยีมากกว่า   

คํา่ อสิระอาหารมื้อเยน็ ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซื่อหลนิ 

ที่พกั HOLIDAY INN TAOYUAN หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

  

วนัที่หา้ ไทเป ●สนามบนิเถาหยวน ● กรุงเทพฯ(เชา้/-/-) 

 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

07.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.55 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิทีS่L 399 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 
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14.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทราอทุยานเยห๋ลิ่วหมู่บา้นโบราณจิว่

เฟ่ิน ปลอ่ยโคมผิงซี 5วนั 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

07 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

10 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

07 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

14 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

21 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 30 14,900 14,900 14,500 4,000 

02 พ.ย. 61 06 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

23 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

30 พ.ย. 61 04 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

14 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

21 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

28 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

04 ม.ค. 62 08 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

11 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

18 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

25 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบทุี่นัง่ได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ  3 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกัเดี่ยวท่านสามารถชําระ

ค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยทาํการจองและชําระเงนิก่อนการเดินทางเท่านั้น 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึ้นเครื่องไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,000บาท/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทรปิ(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
**ขณะน้ีนกัท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรอืมากกว่าตามที่สถานฑตูกิาํหนด (ไม่รวมค่าบรกิาร) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื่อนไขต่างๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิคะ 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้น

ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อน

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนด

ไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆ

ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 
5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 
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6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศเช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณี

ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว  

7.ลูกคา้ที่ไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ที่ระบตุามรายการทวัรเ์พิม่ท่านละ 1,000 บาท/รา้น 

8.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีใน

กรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


