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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,800 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

 

 

 

 

 

วนัที ่

รายการทวัร ์ มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง    

วนัที่

สอง 

สนามบนิดอนเมอืง  SL 7394 (00.40 – 05.30 ) – สนามบนินานาชาติ

เถาหยวน – ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ๋   

SHIN SEI GREEN WATER WAY-  รา้นไอศกรมี MIYAHARA -อาบ

น า้แร ่

 

 

   

 FRESH FIELD HOT SPRING 5* หรอืเทยีบเทา่         

 

วนัที่

สาม 

เมอืงไทเป - ตกึ ไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) – พพิธิภณัฑก์ูก้ง

อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ซเีหมนิตงิ - COUNTDOWN 

 

  
 

 FULLON SHENGKENG HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ ี ่

น ัง่รถไฟเดนิทางสูฮ่วาเหลยีน – อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ น า้ตกชางฉุน 

สะพานแขวนปู้ โหลวาน – อโุมงคน์กนางแอน่ – สะพานซือ่มู ่

เดนิทางกลบัไทเป 

✓ 
 

 

 FULLON SHENGKENG HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีห่า้ 

ปลอ่ยโคมลอยสอืเฟิน (4ทา่น/1 โคม) – หมูบ่า้นจิว่เฟิน – 

หา้งสรรพสนิคา้ไถเมา่  

 MONARCH SKYLINE TAOYUAN 5* หรอืเทยีบเทา่ 

✓ - - 

วนัทีห่ก 
สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง  

SL 7395 (06.30 – 09.30) 
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วันทีส่อง สนามบินดอนเมือง  - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วดัพระถังซ าจ๋ัง – วดัเหวินหวู ๋- SHIN SEI GREEN WATER WAY - ร้านไอศกรีม 
MIYAHARA อาบน า้แร่ 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  

 

21.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

THAI LION AIR โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ กอ่น

การเดนิทาง  

 

 

 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน ไทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 7394  

(มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่) 

05.30 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน นครไทเป หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

                    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

หลังรับประทานอาหารจะน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว เมอืงตากอากาศชือ่ดังใหท้่านชมทัศนียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง  

 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่มีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติย ์และ พระจันทรเ์สีย้ว ซึง่

เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-จันทรา”   

 

จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ังชม วดัเสวยีนกวง สรา้งขึน้ในชว่งปี 1955 ตัง้อยู่ในพืน้ทีห่่างจากวัดเสวียนจัง้ 

(Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กโิลเมตร ภายในวัดมปีระดษิฐานอฐัขิองพระเสวยีนจัง้ (the Buddhist 

monk Xuanzang) ซึง่เป็นพระภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีงในราชวงศ์ถัง ทีไ่ดรั้บค าสั่งจากจักรพรรดถิัง ใหไ้ป

ประเทศอนิเดยีเพือ่แสวงหาพระไตรปิฎก 

วัดแห่งนี้ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบสรุยิัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมรีูป

ทองค าของพระเสวยีนจัง้พรอ้มกบัขอ้ความทีเ่ขยีนไวว้่า ‘ปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่แห่งชาต ’ิ นอกจากนี้ภายนอก
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วัดยงัมกีารสรา้งทา่เรอืรมิน ้าทีห่ันหลังใหภ้เูขา นักทอ่งเทีย่วสามารถน่ังเรอืมาลงเทยีบทีท่า่แหง่นี้ ืเพือ่ขึน้

บนัไดเขา้เยีย่มชมวัดเสวยีนจัง้ได ้

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 

น าทา่นชม วดัเหวนิหวู ่ตามต านานเล่าว่าในสมัยกอ่น ชาวบา้นกลัวว่าน ้าจากทะเลสาบสรุยิันจันทรา จะ

ทะลักเขา้มาท่วมวัดหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวัดโฝวกวงซนั (Huatang of Shuishotsun) จงึ

สรา้งวัดเหวนิอู่ข ึน้ แลว้รวมวัดทัง้สองแห่งไวใ้นวัดเหวนิอู่เพยีงแห่งเดยีว และสรา้งก าแพงใหแ้ข็งแรง

ยิง่ขึน้ เพือ่รับมอืกับน ้าจากทะเลสาบสรุยิันจันทราทีห่นุนขึน้สูง วัดเหวนิอู่ตัง้อยู่ดา้นขวาของทะเลสาบ

สรุยิันจันทรา สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในวัดมรีูปปั้นของขงจือ้และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ ซึง่ชาวไตห้วันเชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จ

ในหนา้ทีก่ารงาน มแีต่คนจงรักภักด ีหรอืหากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจงึท า

ใหไ้ดรั้บความนยิมจากชาวไตห้วัน ทีม่าสกัการะขอพรองคเ์ทพในวัดแหง่นี ้
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น สกุ ีช้าบเูชยีนเย ้

 

จากนัน้พาทา่นถา่ยรปูสดุชคิดา้นหนา้แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงไถจง ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีก่ารก าหนดเขต

ระยะที ่7 ของเขตซถีนุ เมอืงไถจง เป็นพืน้ทีแ่สดงสาธารณะขนาดใหญท่ีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวญีปุ่่ น

ชือ่โทโย อโิตะ ผูช้นะรางวัลพรติซเ์กอร ์ออกแบบภายใตแ้นวคดิรว่มสมยั ประหยดัพลังงานแนวใหม ่สู ่

SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมอืงไถจงและส านักอนุรักษ์น ้าไดจั้ดระเบยีบใหมอ่กีครัง้ 

ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มชีวีติชวีามาก สามารถดแูมงกะพรนุลอยในเวลากลางคนื

คลองน ้าสเีขยีวสะอาดตา สว่นนีส้ามารถเดนิถา่ยรปูไดย้าวประมาณ 600 เมตร โดยแมน่ ้ากรนียาวมคีวาม

ยาว 6 กโิลเมตร แมน่ ้ากรนีไดรั้บการปรับปรงุใหมแ่ละเชือ่มตอ่กบัทะเลสาบสรุยินัจันทราในสวนสาธารณะ

ไทจง กอ่นจะถงึรา้นไอกรมีชือ่ดังอยา่ง Miyahara (ไมร่วมคา่ไอศกรมี)   

 

ทีพ่กั  FRESH FIELD HOT SPRING HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดแ้ชน่ า้แรภ่ายใน

หอ้งพกั 
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วันสาม ไถจง - เมืองไทเป - ตกึ ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน 89) – พพิธิภัณฑกู้์กง – อนุสรณเ์จียงไค

เช็ค - วัดหลงซาน – ซีเหมินตงิ – เตรียม COUNTDOWN 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่บตัรขึน้ตกึ ช ัน้ 89)  ตกึไทเป 101 เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ี

ชือ่เสยีงระดับโลก เริม่สรา้งเมอืปี 1997 ซึง่ตัง้อยูใ่นใจกลางเขตพเิศษของซนิอี ้เมอืงไทเป  ประเทศ

ไตห้วัน ซึง่เป็นเขตทีม่กีารพัฒนาทีน่ ายคุสมยักอ่นและสมยัใหมม่าประสมประสานกนัมาพัฒนา ในปี 70 

หรอืเรยีกวา่ ยคุของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกจิทีด่มีาก มคีวามสงู 101 ชัน้ ซึง่ 

หมายเลข 1 นัน้มาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดจิติอล และ มี

ความกา้วหนา้ทาง High Technology จงึน ามารวมกนั คอื ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ทีด่ทีีส่ดุ  
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น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง เป็นพพิธิภณัฑท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในไตห้วันและเป็นสถานทีท่ีร่วบรวม

โบราณวัตถขุองราชวงศจ์นีโบราณไวม้ากทีส่ดุในโลก ดว้ยจ านวนมากกวา่ 650,000 ชิน้ ซึง่แตล่ะช ิน้นัน้

ก็มอีายไุมต่ า่กวา่ 1,000 ปี 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนิผงิ เสีย่วหลงเปา 

 

หลังรับประทานอาหารน าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานทีต่ัง้อยูต่รงใจกลางของ

เมอืงไทเป ถกูตกแตง่และประดับเป็นอยา่งด ีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถกูสรา้งขึน้มาตามแบบ

สถาปัตยกรรมจนีโบราณ บนัไดทัง้สีด่า้นถกูสรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาวเป็นขัน้ตามแบบพรีะมดิอยีปิต ์หลังคา

สนี ้าเงนิ รวมทัง้ยงัมสีวนดอกไมส้แีดง  ทีเ่ป็นการแสดงออกทางสญัลักษณ์ใหเ้ห็นถงึอสิรภาพ ความเทา่

เทยีม และความเป็นหนึง่เดยีวกนั ตามสขีองธงชาตไิตห้วัน 

สถานทีแ่หง่นีน้อกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนัส าคญัของไทเปทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยยีนอยา่งไมข่าด

สายแลว้ ยงัเป็นโรงละครแหง่ชาตแิละสถานทีส่ าหรับจัดคอนเสริต์ของไตห้วันทีม่กีารแสดงจากศลิปิน

และนักรอ้งชือ่ดังมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้รว่มตลอดทัง้ปี 
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วนัทีส่ ี ่ น ัง่รถไฟเดนิทางสูเ่มอืงฮวาเหลยีนสะพานแขวนปู้ -น า้ตกฉางชุน-อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ--

 -โหลวานอโุมงคน์กนางแอน่น ัง่รถไฟกลบัสูไ่ทเป-สะพานซือ่มู ่- 

น าทา่นชม วดัหลงซาน เป็นศาลเจา้จนีเกา่แกท่ีต่ัง้อยูใ่นเขตวานหวั กรงุไทเป ไตห้วัน สรา้งขึน้โดยผูท้ี่

อพยพมาจากฝเูจยีนในชว่งราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสรา้งขึน้เพือ่ถวายสกัการะแดเ่จา้แมก่วนอมิ

และมา่จอ้โป๋ และเป็นวดัมหายาน รวมถงึลทัธเิตา๋ เชน่กนัซึง่การรวมความเชือ่ในศาสนสถานเดยีวแบบนี้

เป็นลกัษณะพเิศษของศาลเจา้แบบไตห้วันวดัหลงซานเป็นวัดเกา่แกต่ัง้แตส่มยัราชวงศช์งิ ทีม่คีวาม

สวยงามและมคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรปูแกะสลกัมากมาย มเีสาคูม่งักร

ทองแดงอนัโดดเดน่ทีป่ระตหูนา้ และเสาอกีสีคู่ท่ีโ่ถงกลาง นอกจากนี ้วดัหลงซานยงัประดษิฐาน

พระพทุธรปูและเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิไ์วห้ลายองค ์ท าใหช้าวไตห้วันและชาวตา่งชาตติา่งพากนัมาเยีย่มชม

และสกัการะอยูเ่ป็นประจ า  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้

แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิOnisutka Tiger  แบรนดด์ัง

ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ New Balance, Puma, Adidas, Nike แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ

ไตห้วันถอืวา่ถกูทีส่ดุ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนีกวางตุง้ 

  ทีพ่กั FULLON SHENKENG HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน  โดยรถไฟ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-2.30 ช ัว่โมง ) ซึง่อยู่

หา่งเมอืงไทเปประมาณ 150 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิง่เลยีบทะเล ระหวา่งทางใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นัสวยงาม ดา้นหนึง่ตดิกบัมหาสมทุรแปรซฟิิกและอกีดา้นเป็นผาสงู 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีพืน้เมอืง 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็นอทุยานทีม่ทีัศนยีภาพของหบุเขาและ

เทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมวีัฒนธรรมประเพณีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

มทีัศนยีภาพแปลกตา ดว้ยอโุมงคน์กนางแอน่ นอ้ยใหญ ่เรยีงรายบนหนา้ผาสงู เป็นอโุมงคท์ีอ่ยูบ่นถนน

ทางหลวงสายยทุธสาสตรท์ีต่ัดผา่นหบุเขาหนิออ่น จากดา้นตะวันออกไปทางตะวันตก เดมิเป็นถนนสาย

เกา่ส าหรับคมนาคม ปัจจบุนั เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทศันเ์ลยีบรมิหบุเขาใหนั้กทอ่งเทีย่ว  สามารถ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%B2
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ส ารวจความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น อทุยานแหง่ชาต ิเทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิ

เป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องชาวชนเผา่ไทห่ยา่คลา้ยหมูบ่า้น กลางหบุเขา เป็นจดุชมววิ อกีจดุหนึง่ทีม่ธีรรมชาติ

สวยงาม  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูไ่ทเป โดยรถไฟ  

ทีพ่กั โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ) ปลอ่ยโคมลอยสอืเฟิน4ทา่น  /1 โคม หา้งสรรพสนิคา้ไถเมา่ – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน -  ( 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสอืเฟิน ตัง้อยูใ่นอ าเภอผงิซ ีซึง่เป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่ทีางรถไฟพาดผา่น

กลางหมูบ่า้น เนือ่งจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถา่นหนิ เป็นทีน่ยิมในการปลอ่ยโคม

ลอย ใหท้า่นไดป้ลอ่ยโคม (4 ทา่นตอ่ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วัน ปัจจบุนัจะมเีทศกาลโคมไฟผงิซี

หรอื PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันที ่15 ของเดอืน 1 ตามปฏทินิ

จันทรคต ิ   

 

จากนัน้น าทา่น สมัผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ่ิน

เคยเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ 

นอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศ

การชมิอาหารแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วัน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารอสิระ ตามอธัยาศยั ทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ิน  

 

 

 

หลังจากทานอาหารแลว้พาทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ไถเมา่ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สเต็กจานรอ้น 

ทีพ่กั MONARCH SKYLINE TAOYUAN 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หก สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ กลอ่ง 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

06.30 น. ออกเดนิจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน โดยสายการบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 7395 

(บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.30 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

*** 10 ทา่น ออกเดนิทาง *** 

 

 

 

มาตรการเดนิทางเขา้ไตห้วนั ส าหรบัชาวไทย 2565 

ศนูยบ์ญัชาการแพรร่ะบาดไตห้วนั (CDC) ไดป้ระกาศผอ่นคลายมาตรการการเดนิทางเขา้ส าหรับ 

ชาวไทย ระยะที ่2 ดังนี ้ 

ระยะที ่2 เริม่ 13 ตลุาคม 2565 โดยผูเ้ดนิทางเขา้ตอ้งปฏบิตัตินดังตอ่ไปนี้  

ควบคมุจ านวนผูเ้ดนิทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนตอ่สปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แตย่งัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วัน    

ส าหรับผูท้ีไ่มม่อีาการ สามารถโดยสารขนสง่สาธารณะหลังจากเดนิทางมาถงึไตห้วันไดท้ันท ี

  

ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดนิทางเขา้ไตห้วันไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ อยา่งไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอ

ความรว่มมอืใหผู้เ้ดนิทางปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเชน่เดมิ 

ขอ้มลู : https://www.cdc.gov.tw/En 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

ทีน่ ัง่ 

วนัที ่29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 34,900.- 8,600.- 35 

วนัที ่30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 34,900.- 8,600.- 35 

https://www.cdc.gov.tw/En
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


