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วนัแรก สนามบินดอนเมือง        (-/-/-) 
 

23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 เคาท์เตอร์สายการบินTHAI LION 

AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง● สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ● วดัพระถังซ าจั๋ง ● วดัเหวนิหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง     ( เ ช้ า /
กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

03.30 น. เดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL 398(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
เช้า บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง) 
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยูก่นัท่ีไตห้วนั ซ่ึง

สร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและก าแพงใน
หมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าใหมี้ช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน
ท่ีสุด 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮ่ัวกวั น า้ซุปหม่าล่าหรือซุปน า้ใส 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว 
จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบน

เกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระ
อาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้าง
เข่ือนกกัเกบ็น ้ าท าใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง 
จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ือง
ความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 
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จากน้ัน น าท่านสักการะอฐิัของพระถังซ าจั๋ง ณ วดัพระถังซ าจั๋งหรือ วดัเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั
จนัทรา ช่ือของพระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่าน
ทางการประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่ง
มอบให้กับประเทศไต้หวนั ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บ
รักษาไวท่ี้น่ี  

จากน้ัน น าท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู 
วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากท า
การสร้างเข่ือนท าให้ว ัดเก่า 2 ว ัด จมอยู่ไต้เ ข่ือน การ
ออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักู้
กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม การขอพร
จากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ้ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวน
อู 

 น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท่้านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์
จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็น
ของฝากและด่ืมทานเอง 

จากน้ัน เดินทางกลับเมืองไถจง น าท่านเดินช็อปป้ิง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จ าหน่าย
อาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลงั และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ไถจงไนท์มาเกต็ 
ที่พกั KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง) 
 

วนัที่สาม ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้
ตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดนิซีเหมนิติง   (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก
แลตไสเ้กาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

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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ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง
เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ
ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา รสเลศิ 
จากน้ัน น าท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึน้ช้ัน89)ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก 
ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้ งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และ
ร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ 
และ ภายในตึกยงัมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ี
ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึ้นจากชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเ้วลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89 

 

 

 

 

 

 

 
จากน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจาก ปะการังสีแดง อญัมณีล ้าค่า
จากใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาว
ไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 



CODE : BT02 

 

ค า่ เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย) 

หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป 

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั  

ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ใน 

ยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น 

 แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน า

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER ,  NEW 

BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

ค า่ อสิระอาหารม้ือเย็น ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง 
ที่พกั HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (พกั 2 คืน) 
 
 

วนัที่ส่ี ไทเป ● อุทยานเย๋หลิว่ ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผงิซี 

                            ศูนย์เคร่ืองส าอาง ● ซือหลนิไนท์มาเกท็   (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยืน่ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึง
เกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง 
หินรูปมงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิกน ้าทะเลสีครามสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน 
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เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขดุทอง

ช่ือดงัของไตห้วนัเม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน ชม

ร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้าชา ร้านขายขนม และของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคมไฟ

สีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผงิซีเสน้ทางสายรถไฟสายสั้นๆท่ียงัคง 

ความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไว ้
ไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟ 
ค่อนขา้งแคบ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ยคุท่ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาปกครอง 
ช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเสน้ทางขนส่งถ่านหินจากการท า 
เหมืองแร่แต่ปัจจุบนัทางรัฐบาลไตห้วนัไดมี้การพฒันาจนกลาย 
เป็นเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ถึงแมว้า่จะเป็นเสน้ทางรถ 
ไฟสายเก่าท่ีมีอายเุกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเสน้ทางท่ี 
เปิดใหบ้ริการยงัสมบูรณ์พร้อมใชง้านเสมอ เสน้ทางสายผงิซีเร่ิม 
เป็นท่ีนิยมตั้งแต่ปี 2011 เน่ืองจากภาพยนตร์รักโรแมนติกช่ือดงั 
ของไตห้วนั “You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถาน 
ท่ีถ่ายท าฉากส าคญัของหนงัสถานีซือเฟ่ินสถานียอดฮิตของเหล่านกั 
ท่องเท่ียว เป็นอีกหน่ึงสถานีท่ีผูค้นนิยม ปล่อยโคมลอยกระดาษ 
(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) ลกัษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมีเสน้ทาง 
รถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกบัถนนโบราณซือเฟ่ินใหค้วามรู้สึก 
คลา้ยกบัตลอดร่มหุบของบา้นเราทั้งยงัมีความส าคญัทาง 
ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็น 
อยา่งมากภายในตวัเมืองเตม็ไปดว้ยร้านคา้, ร้านอาหาร 
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พื้นเมือง, ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมาก 
มาย  จากน้ันแวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ  
ท่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง  น าท่านสู่ยา่นถนนคนเดินใหญ่ท่ีสุดในไทเป ซ่ือหลนิ ไนท์มาเกต็ตลาดนดักลางคืนขนาด
ใหญ่เป็นท่ีนิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไตห้วนัท่ีจะออกมาเลือกซ้ือของกินไม่วา่จะเป็นอาหารทานเล่น และอาหาร
ค ่า ไม่วา่จะเป็น อาหารเสียบไมป้ิ้งยา่ง ทั้งเน้ือหมู ไก่ ปลาหมึก เห็ด และผกั หรือจะชอบทานเตา้หูเ้หมน็ทอดท่ี
ไม่เหมน็เหมือนช่ือแถมมีรสชาตท่ีอร่อยถูกปาก ไก่ทอดเจา้ดงัHOT-STAR เกาลดัคัว่ น ้ าเตา้หูจ้ากถัว่นานาชนิด
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพยอดฮิตของชาวไตห้วนั ปลาท่องโก๋ทอดกรอบตวัใหญ่ๆ น ้าแขง็ไสหนา้ต่างๆ และผลไม้
สดท่ีรสชาติแปลกและขนาดใหญ่ผดิหูผดิตาจากบา้นเราพลาดไม่ไดก้บัแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบ
เหมือนเมล่อนเสียมากกวา่   

ค า่ อสิระอาหารม้ือเย็น ตามอธัยาศัย ณ ตลาดซ่ือหลนิ 
ที่พกั HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน 
 
 
  

วนัที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-) 
 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.55 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เท่ียวบินท่ี SL 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

............................................................................................................................. 
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อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทราอุทยานเย๋หลิว่หมู่บ้านโบราณ 
จิ่วเฟ่ิน ปล่อยโคมผงิซี 5 วนั 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

10 พ.ย.61 14 พ.ย.61 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

11 พ.ย.61 15 พ.ย.61 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

16 พ.ย.61 20 พ.ย.61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

17 พ.ย.61 21 พ.ย.61 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

18 พ.ย.61 22 พ.ย.61 25 13,900 13,900 13,500 4,000 
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23 พ.ย.61 27 พ.ย.61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

24 พ.ย.61 28 พ.ย.61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

25 พ.ย.61 29 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 

01 ธ.ค.61 05 ธ.ค.61 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

02 ธ.ค.61 06 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

07 ธ.ค.61  11 ธ.ค.61 25 16,900 16,900 16,500 4,000 

08 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

09 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

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

15 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

16 ธ.ค.61 20 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 

22 ธ.ค.61 26 ธ.ค.61 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

23 ธ.ค.61 27 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 

29 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

30 ธ.ค.61 03 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 

05 ม.ค.62 09 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

06 ม.ค.62 10 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000 
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11 ม.ค.62 15 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

12 ม.ค.62 16 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

13 ม.ค.62 17 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

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

19 ม.ค.62 23 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000 

    20 ม.ค.62 24 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 

26 ม.ค.62 30 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

    27 ม.ค.62 31 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

01 ก.พ.62 05 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

02 ก.พ.62 06 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

03 ก.พ.62 07 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

08 ก.พ.62 12 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

09 ก.พ.62 13 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000 

10 ก.พ.62 14 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 6,000 

15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

16 ก.พ.62 20 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

17 ก.พ.62 21 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000 

22 ก.พ.62 26 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

23 ก.พ.62 27 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

24 ก.พ.62 28 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 
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01 ม.ีค.62 05 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

02 ม.ีค.62 06 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

03 ม.ีค.62 07 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

08 ม.ีค.62 12 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

09 ม.ีค.62 13 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

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

15 ม.ีค.62 19 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

16 ม.ีค.62 20 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

17 ม.ีค.62 21 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

22 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

23 ม.ีค.62 27 ม.ีค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ช าระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,000 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาเข้าออกปกติ 
ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินคะ 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี
เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีมี่ผู้เดนิทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเคร่ืองบนิ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีร่ะบุตามรายการทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 



CODE : BT02 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


