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วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – สนำมบนิเถำหยวน  

(SL…. : 06.30-10.50) – เมอืงไถจง –   รำ้น

ไอศกรมี MIYAHARA(ไมร่วมคำ่ไอศกรมี) – 

เมอืงเจยีอี ้

X   
Renyi Lake  

Hotel หรอืเทยีบเทำ่   

2 

เมืองเจียอี้ – อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน – น ั่ง

รถไฟโบรำณ – รำ้นชำ –  เมอืงไถจง – เฟิงเจีย่

ไนทม์ำรเ์ก็ต   

   
Regal International 

Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

ไถจง – ผหูลี ่– ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ 

– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – ไทเป – รำ้น

ขนมพำยสบัปะรด – อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค 

   
  Ever Spring Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 

ไทเป – อุทยำนเยห๋ลิว่ – หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน – ถนน

โบรำณสอืเฟ่ิน (ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน) –  

รำ้นคอสเมตคิ – ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม 

   
  Ever Spring Hotel 

หรอืเทยีบเทำ่ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

03.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ณ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  อำคำร 1 ช ัน้ 

3 เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิสำยกำรบนิ THAI  LION AIR (SL)  โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิและโหลดสมัภำระกอ่นขึน้เครือ่ง 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI  LION AIR (SL)   เทีย่วบนิที ่SL…. 

  (บรกิำรอำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเถำหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

5 

ไทเป - ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ) –  

ช้อป ป้ิงซีเหมินติง  – สนำมบินเถำหยวน - 

กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) / (SL.... : 21.50-

00.40+1) 

    

*** กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – สนำมบนิเถำหยวน – เมอืงไถจง –   รำ้นไอศกรมี MIYAHARA (ไมร่วม 

       คำ่ไอศกรมี) – เมอืงเจยีอี ้     

ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วทริปนี้ 
อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานทีม่ีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน  
น่ังรถไฟโบราณ ทีต่ดิอันดับ  ทางรถไฟโบราณทีส่วยทีสุ่ดถนโลก 3 ถน 1ชมซากุระบานสะพร่ัง 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทวิทัศนร์าวกับภาพวาดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีความสูงถงึ 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 
อุทยานธรณีเย่หลิว เป็นหน่ึงถนสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตยิอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮติของนักท่องเทีย่วที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยทีสื่อเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันถห้จุถจ  เฟิงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต  ซีเหมินตงิ  
เมนูพเิศษ !!  ,อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน...เส่ียวหลงเปา ,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,บุฟเฟ่ตส์เตก็ 
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บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง)  

 เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมตามพทุธศาสนา 

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่รำ้นไอศกรมี MIYAHARA  (ไมร่วมคา่ไอศกรมี)  

 รา้นไอศกรีมชื่อดังของไตห้วันเป็นรา้นที่อยู่กลางเมืองไถจง ไฮไลท์ของรา้นนี้จะเป็นไอศกรีมที่มี

หลากหลายรสชาตทิีท่ าจากผลไมท้อ้งถิน่ทีผ่า่นการคัดสรรมาอยา่งดแีละยงัมท็ีอปป้ิงทีห่ลากหลาย  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

 เมืองเล็กๆ ที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และอกีดา้นตดิกบัทะเล  

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

    พกัที ่Renyi Lake Hotel หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

   

 น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน  

 ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็น

อทุยานทีม่คีวามสวยงามมาก  

 

 น าทา่นเปลีย่น บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบรำณ  

 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีส่ดุในโลก ใหท้่านไดด้ืม่

ด ่ากบัธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ทีม่อีายกุวา่พันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่

เป็นอุทยานทีม่คีวามสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง (ในช่วงเดอืนมนีำคม - เมษำยน ของทุกปี 

ซึง่เป็นฤดใูบไมผ้ล ิทำ่นสำมำรถชมดอกซำกรุะบำนสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนำนำชนดิ)   

   

 

 

 

วนัทีส่อง       เมอืงเจยีอี ้เฟิงเจีย่ – เมอืงไถจง  – รำ้นชำ – น ัง่รถไฟโบรำณ – อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน –

  ไนทม์ำรเ์ก็ต    
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 จากนัน้น าทา่นแวะ ชมิชำอูห่ลง  

 ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาในระดับความสงูเป็น

พันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ช ัว่โมง)  

 เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมตามพทุธศาสนา 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เฟ่ิงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต  

 ตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่

ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่Regal International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูลี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

  ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืง อตุสาหกรรมและเมอืงท่าเรอืทีส่ าคัญของไตห้วันรองลงมา

จากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุในไตห้วัน  

 

  จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ  

  ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงาม ไมว่่าจะเป็น

การชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้  

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำม ไถจง – ผหูลี ่– ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – 

รำ้นขนมพำยสบัปะรด – อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ (Xuanguang Temple)  

 นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ที่อันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าที่

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อีกทัง้มีว ิวทะเลสาบที่สวยงาม และ

พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 

 จากนัน้น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ 

 ซึง่ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่

ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ไทเป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ช ัว่โมง)  

 เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง ทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม 

เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 

3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  

 

 จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รำ้นขนมพำยสบัปะรด ชือ่ดังเพือ่ให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 

 

 น าทา่นชม อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค  

 สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค เป็นอาคารสขีาวทัง้ 

4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางของจัตุรัส

เสรภีาพ มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายขุองท่านประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทอง

สมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนื

เฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของ

ทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...เส ีย่วหลงเปำ 

   พกัที ่ Ever Spring Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตเิยห๋ลิว่  

  อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะ

กร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...อำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

 

บำ่ย  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่จิว่เฟ่ิน  

  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิที่แปลกตา อกีทัง้ยังมบีัวลอย เผือกที่โด่งดังที่สุดใน

ไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั ้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได ้

นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน  

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – อทุยำนเยห๋ลิว่ – หมูบ่ำ้นจิว่เฟ่ิน – ถนนโบรำณสอืเฟ่ิน (ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน) –  

รำ้นคอสเมตคิ – ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบรำณสอืเฟ่ิน (Shifen Old Street)  

 ชมุชนเล็กๆ รมิทางรถไฟสายเก่าของสายรถไฟผงิซ ี(Ping xi Line) ถนนแห่งนี้เป็นชมุชนเกา่แก่ที่

เมือ่ก่อนเป็นเสน้ทางล าเลียงถ่านหนิสมัยทีญ่ีปุ่่ นยดึครองไตห้วัน นักท่องเทีย่วนิยมมาปล่อยโคมลอย

กระดาษ เมือ่ซือ้โคมไฟก็มกีารเขยีนความปรารถนาทีจ่ะอธษิฐานและปล่อยขึน้ทอ้งฟ้า และสนุกกับการ

เดนิเล่นไปตามรางรถไฟ มรีา้นอาหารและโปสการ์ดใหเ้ลอืกซือ้ รา้นขายงานฝีมอืผลติภัณฑโ์คมไฟ 

(ฟร!ี!! คำ่โคม 1 โคม/ 4 คน 

 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รำ้นคอสเมตคิ  

 ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมาย หลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถ ซือ้เป็นของฝากแกค่น

ทางบา้นได ้

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ (Germanium Power Center)  

 ศูนยเ์ครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ 

ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจาก

โทรศัพท์มอืถือ ไดอ้กีดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครือ่งประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถงึ

ปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืก

ซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน  

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ Ever Spring Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 



Page 10 of 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

  น าทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ)  

 มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมกีาร

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดย

ผสมผสานสญัลักษณ์อนัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนยีมจนีและความเชือ่ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยลี ้ายคุได ้

อยา่งลงตัว ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน ตกึไทเป 101 มทีัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่และ

ชัน้ใตด้นิอกี 5 ชัน้ ทีช่ัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหาร

ตา่งๆ 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ต ์ชำบ ูชำบ ูสไตลไ์ตห้วนั 

 

บำ่ย  น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควรไ์ตห้วัน  

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike 

etc. แต่ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถูกทีสุ่ดในโลก อกีสิง่หนึง่ทีพ่ลาดไม่ได ้คอืการชมิ

อาหารไตห้วันแสนอรอ่ย เนือ่งจากทีน่ีม่รีา้นอาหารชือ่ดังมากมาย ใหเ้ราไดช้มิอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

 

วนัทีห่ำ้ ไทเป - ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ) – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – สนำมบนิเถำหยวน - 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตส์เต็ก (เนือ้หม,ู ไก ่)  

   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเถำหยวน 

 

21.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI  LION AIR (SL)  เทีย่วบนิที ่ SL…. 

  (บรกิำรอำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

00.40 น.+1 ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ......  

 

    **หมำยเหต:ุ โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ทำงบรษิทัฯ จะถอืผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั**     

 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

 

วนัเดนิทำง 

 

  รำคำทวัรผ์ูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

(31 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

12-16 เมษำยน 2566 33,999 บำท / ทำ่น 5,000 บำท / ทำ่น 20,999 บำท / ทำ่น 
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1. คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนำ้ได ้(ทำ่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทำ่น ัน้) 

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิกอ่นการเดนิทาง **รำคำทวัรน์ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่08 ก.พ. 65  

3. คำ่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอ

ปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง 

ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีน่อน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับรูปแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรม

นัน้ๆ 

4. คำ่อำหำร ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

5. คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั  สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

7. คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไมเ่กนิ 500,000 บาท คุม้ครองผู ้

เอาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 

ในกำรเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และ มเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่

ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ

อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

 

 

 

1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

2. คา่ด าเนนิการคัดกรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีทีป่ระเทศไตห้วันตอ้งใหต้รวจ 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรุณำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม  1,500  บำทตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ คำ่ทปิหวัหนำ้

ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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5. คำ่ภำษมีลูคา่เพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

7. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

8. ตามนโยบายของไตห้วันรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงไตห้วันเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นขายสนิคา้

พืน้เมอืง คอื ใบชำ,เจอรเ์มเนยีม, พำยสบัปะรด,รำ้นคอสเมตคิ  ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีล

กับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,000 NTD /ทา่น 
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** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ 

จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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โปรดทรำบ 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


