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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,800 บาทตลอดการเดนิทาง 

หัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– เถาหยวน ไทเป  - ตลาดเถาหยวน 

 

11.50 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

STARLUX AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ กอ่น

การเดนิทาง  

14.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน ไทเป โดยสายการบนิ STARLUX AIRLINES เทีย่วบนิที ่JX 742  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.20 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน นครไทเป หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

   

วนัที ่

รายการทวัร ์ มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัที่

หนึง่ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ JX 742 (14.50 – 19.20 ) – สนามบนินานาชาติ

เถาหยวน  

ตลาดเถาหยวน  

 HEDO HOTEL หรอืเทยีบเทา่         

- - -   

 

วนัที่

สอง 

หนานโถว - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– 

พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตรเ์มอืงเจยีอี ้– เมอืงเจยีอี ้
  

 

 TSUN HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัที่

สาม 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณ – ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรม

แหง่ชาตไิถจง - SHIN SEI GREEN WATER WAY – เฝิงเจีย่ไนทม์า

เก็ต  

 

 

- 

 PARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ ี ่

ปลอ่ยโคมลอยสอืเฟิน  (4ทา่น/1 โคม) – หมูบ่า้นจิว่เฟิน – ตกึ ไทเป 

101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค - ซเีหมนิตงิ 

 HOTEL PAPA WHALE หรอืเทยีบเทา่ 

 - - 

วนัทีห่า้ 
สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – สนามสวุรรณภมูมิ JX741 (10.40 – 

13.40) 
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น าทา่นสูต่ลาดเถาหยวน ใหท้า่นไดอ้สิระกบัตลาดกลางคนืทอ้งถิน่  

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่ัก   โรงแรม HEDO HOTEL 4 *หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๊ - วดัเหวนิหวู ่– พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตร์

เมอืงเจยีอี ้  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว เมอืงตากอากาศชือ่ดังใหท้า่นชมทัศนยีภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด 

เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติย ์และ พระจันทรเ์สีย้ว ซึง่

เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-จันทรา”   
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จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ังชม วดัเสวยีนกวง สรา้งขึน้ในชว่งปี 1955 ภายในวดัมปีระดษิฐานของพระเสวยีนจัง้ 

ซึง่เป็นพระภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีงในราชวงศถ์ัง ทีไ่ดรั้บค าสัง่จากจักรพรรดถิัง ใหไ้ปประเทศอนิเดยีเพือ่

แสวงหาพระไตรปิฎกวดัแหง่นีต้ัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบสรุยินั (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon 

Lake) ภายนอกวดัยงัมกีารสรา้งทา่เรอืรมิน ้าทีห่ันหลังใหภ้เูขา นักทอ่งเทีย่วสามารถน่ังเรอืมาลงเทยีบที่

ทา่แหง่นี้ ืเพือ่ขึน้บนัไดเขา้เยีย่มชมวดัเสวยีนจัง้ได ้

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นชม วดัเหวนิหวู ่วดัเหวนิอูต่ัง้อยูด่า้นขวาของทะเลสาบสรุยินัจันทรา สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายใน

วัดมรีปูปัน้ของขงจือ้และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ ซึง่ชาวไตห้วัน

เชือ่กนัวา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน มแีตค่นจงรักภกัด ีหรอื

หากวางแผนสิง่ใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจงึท าใหไ้ดรั้บความนยิมจากชาวไตห้วัน ทีม่า

สกัการะขอพรองคเ์ทพในวดัแหง่นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้เจยีอีถ้กูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและทะเล ถอืเป็นเมอืงเดยีวในไตห้วันทีม่แีหลง่

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิากถงึ 3 แหง่ ไดแ้ก ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน อทุยานแหง่ชาตชิายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใต ้(Southwest Coast National Scenic Area) และอทุยานแหง่ชาตสิริายา  โดยทัง้ 3 



Page 5 of 16 

 

 

 

แหง่นี ้ลว้นมทีศันยีภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม ตัง้แตภ่เูขาไปจนถงึชายทะเล ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของยวีซ่นั 

ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของไตห้วนัอกีดว้ย ท าใหเ้จยีอีม้รีะบบนเิวศทางทะเลทีอ่ดุมสมบรูณ์ เหมาะกบัการท า

ประมงและเพาะเลีย้งหอยนางรมเป็นอยา่งยิง่ 

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตรแ์หง่เมอืงเจยีอี ้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

โบราณสถานส าคัญของเมอืงนี ้สมยักอ่นเคยเป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา อาคารถกูออกแบบ

ใหม้คีวามโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ปิดใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ชม ซึง่จะมงีานจัดแสดง

วัตถโุบราณตา่งๆของเจยีอี ้ รวมถงึใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องเมอืงนี ้เพือ่ใหไ้ดศ้กึษาความ

เป็นมาและปลกูจติส านกึใหค้นเจยีอีรั้กบา้นเกดิของตน โดยพพิธิภณัฑอ์นุสรณ์ทางประวัตศิาสตรแ์หง่นี ้

ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัของเจยีอีก้็วา่ได ้ใครชอบศกึษาประวัตศิาสตร ์ลองหา

โอกาสมาชมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วมนัไกเ่จยีอี ้ 

ทีพ่ัก   โรงแรม TSUN HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีานชมสวนสนพนัปี– ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมแหง่ชาตไิถจง – SHIN 

SEI GREEN WATER WAY  - เฝ่ิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้ าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน  

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเจยีอี ้ทางตอนกลางของไตห้วัน ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 1,400 

เฮกเตอร ์จดุเดน่อยูท่ีภ่เูขาอาลซีาน สงูประมาณ 2,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหบ้รรยากาศรอบ

อทุยานเย็นสบาย มอีณุหภมูริาว 10.6 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ ดว้ยทศันยีภาพทีส่วยงามและอากาศทีด่ ี

ท าใหอ้ทุยานแหง่นีไ้ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมากมาย อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมสดุพเิศษใหไ้ดร้ว่มสนุก

กนัอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็น ชมพระอาทติยข์ึน้บนยอดเขาอาลซีาน สมัผัสกบัทะเลหมอกยามเชา้ เดนิป่าไป

ตามเสน้ทางธรรมชาตชิมสวนสนพันปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถจง ชม ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมแหง่ชาตไิถจง  

 

พาทา่นถา่ยรปูสดุชคิดา้นหนา้แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงไถจง ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีก่ารก าหนดเขตระยะที ่

7 ของเขตซถีนุ เมอืงไถจง เป็นพืน้ทีแ่สดงสาธารณะขนาดใหญท่ีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวญีปุ่่ นชือ่โท

โย อโิตะ ผูช้นะรางวลัพรติซเ์กอร ์ออกแบบภายใตแ้นวคดิรว่มสมยั ประหยดัพลังงานแนวใหม ่ 

 

SHIN SEI GREEN WATER WAY รัฐบาลเมอืงไถจงและส านักอนุรักษ์น ้าไดจั้ดระเบยีบใหมอ่กีครัง้ 

ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza มชีวีติชวีามาก สามารถดแูมงกะพรนุลอยในเวลากลางคนื

คลองน ้าสเีขยีวสะอาดตา สว่นนีส้ามารถเดนิถา่ยรปูไดย้าวประมาณ 600 เมตร แตแ่มน่ ้ากรนียาว 6 

กโิลเมตร แมน่ ้ากรนีไดรั้บการปรับปรงุใหมแ่ละเชือ่มตอ่กบัทะเลสาบสรุยินัจันทราในสวนสาธารณะไทจง 

น าทา่นสูต่ลาดเฝิงเจยี  

 

ใหท้า่นไดอ้สิระตลาดกลางคนืเฝิงเจีย่ เป็นหนึง่ในเขตการคา้ชือ่ดังของเมอืงไถจง ตัง้อยูร่อบ

มหาวทิยาลัยเฝิงเจีย่  ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ตลาดกลางคนืเฝิงเจีย่-เหวนิหวา ถนนเฝิงเจีย่ และถนนฟฉูงิ 

ทีน่ีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดพ้บกบัอาหารทอ้งถิน่แสนอรอ่ย และเสือ้ผา้คณุภาพด ีและโทรศัพทม์อืถอืรุน่ใหม่

ในราคาสบายกระเป๋า ทีส่ าคญัการเดนิทางยงัสะดวกสบาย หมดกงัวลเรือ่งความปลอดภยัไปเลย 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก   โรงแรม PARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ปลอ่ยโคมลอยสอืเฟิน  (4ทา่น / 1โคม) – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน –ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 

89) – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค - ซเีหมนิตงิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นสอืเฟิน ตัง้อยูใ่นอ าเภอผงิซ ีซึง่เป็นหมูบ่า้นโบราณ

ทีม่ทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น เนือ่งจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของ

รถไฟทีใ่ชข้นถา่นหนิ เป็นทีน่ยิมในการปลอ่ยโคมลอย ใหท้า่นไดป้ลอ่ยโคม 

(4 ทา่นตอ่ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วัน ปัจจบุนัจะมเีทศกาลโคมไฟผงิซี

หรอื PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทกุปีในวันหยวนเซยีว คอืวันที ่15 

ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิ   
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จากนัน้น าทา่น สมัผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ่ิน

เคยเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ 

นอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน พรอ้มกนันัน้ยงัมรีา้นอาหารมากมายทีต่ัง้

เรยีงรายอยูร่หวา่งทานเดนิ ซึง่ถอืวา่จิว่เฟ่ินเป็นทีร่วมอาหารพืน้เมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งหา้มพลาดทีจ่ะ

แวะชมิอาหารบนจิว่เฟ่ินแหง่นี ้  

 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่บตัรขึน้ตกึ ชัน้ 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 

 

น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานทีต่ัง้อยูต่รงใจกลางของเมอืงไทเปทีม่พีืน้ที ่

2,500 ตารางกโิลเมตรแหง่นีถ้กูตกแตง่และประดับเป็นอยา่งด ีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถกูสรา้ง

ขึน้มาตามแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ บนัไดทัง้สีด่า้นถกูสรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาวเป็นขัน้ตามแบบพรีะมดิ

อยีปิต ์หลังคาสนี ้าเงนิ รวมทัง้ยงัมสีวนดอกไมส้แีดง  ทีเ่ป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณ์ใหเ้ห็นถงึ

อสิรภาพ ความเทา่เทยีม และความเป็นหนึง่เดยีวกนั ตามสขีองธงชาตไิตห้วันสถานทีแ่หง่นีน้อกจากจะ

เป็นแลนดม์ารค์อนัส าคญัของไทเปทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยยีนอยา่งไมข่าดสายแลว้ ยงัเป็นโรงละคร

แหง่ชาตแิละสถานทีส่ าหรับจัดคอนเสริต์ของไตห้วันทีม่กีารแสดงจากศลิปินและนักรอ้งชือ่ดังมากมายให ้

ผูส้นใจไดเ้ขา้รว่มตลอดทัง้ปี 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู HOT POT (แบบเซต็) 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้

แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิOnisutka Tiger  แบรนดด์ัง

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

อธัยาศัย 

 

ทีพ่ัก   โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัหา้  สนามบนินานาชาตเิถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่วุรรณภมู ิโดยสายการบนิ STARLUX AIRLINE เทีย่วบนิที ่JX741 

  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

*** 10 ทา่น ออกเดนิทาง *** 

 

   

วนัทีเ่ดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

ทีน่ ัง่ 

วนัที ่05 – 09 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่06 – 10 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่07 - 11  พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่09 – 13 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่10 - 14 พ.ย. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่11 - 15 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่12 - 16 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่13 - 17 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่14 - 18 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่18 - 22 พ.ย. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่19 - 23 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่20 - 24 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่21 - 25 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่03 – 07 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่04 – 08 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่05 – 09 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่08 – 12 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่10 – 14 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่11 - 15 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่12 – 16 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่15 – 19 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่18 – 22 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่19 – 23 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที ่23 – 27 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 
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มาตรการเดนิทางเขา้ไตห้วนั ส าหรับชาวไทย 2565 

ศนูยบ์ญัชาการแพรร่ะบาดไตห้วัน (CDC) ไดป้ระกาศผอ่นคลายมาตรการการเดนิทางเขา้ส าหรับ 

ชาวไทย ระยะที ่2 ดังนี ้

ระยะที ่2 เริม่ 13 ตลุาคม 2565 โดยผูเ้ดนิทางเขา้ตอังปฏบิตัตินดังตอ่ไปนี ้ 

ควบคมุจ านวนผูเ้ดนิทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนตอ่สปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แตย่งัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วัน    

ส าหรับผูท้ีไ่มม่อีาการ สามารถโดยสารขนสง่สาธารณะหลังจากเดนิทางมาถงึไตห้วันไดท้ันท ี

  

ส าหรับชาวไทยยงัสามารถเดนิทางเขา้ไตห้วันไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ อยา่งไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความรว่มมอื

ใหผู้เ้ดนิทางปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเชน่เดมิ 

ขอ้มลู : 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 ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 านวนเงนิที่บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


