
 

WELCOME TAIWAN 4D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เถาหยวน (ไตห้วัน) เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  (ไฟลทส์วย) 

ฟรนี ้าหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลับ 30 กโิลกรัม  พรอ้มสะสมไมล5์0% 

· โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พักไทจง 1คนื และไทเป 2 คนื 

· เทีย่วครบทกุไฮไลทข์องเกาะไตห้วัน  ลอ่งทะเลสาบสรุยิันจันทรา  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  อทุยาน
แหง่ชาตหิยางหมงิชาน  ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชัน้ 89)  วัดพระถังซมัจ๋ัง  วัดเห
วิน่หวู ่ วัดหลงซานซือ่  หมูบ่า้นสายรุง้  

· D.I.Y พายสบัปะรด  ศนูย ์GERMANIUM     

· ชอ้ปป้ิงตลาดดัง  ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต และตลาดซเีหมนิตงิ   MITSUI OUTLET 

· มือ้พเิศษ !! กับเมนู เสีย่วหลงเปา ซาลาเปาลกูเล็กมไีสเ้ป็นน ้าซปุไหล เนื้อเนยีนนุ่ม ทานคูก่ันกับซอส
สตูรเฉพาะ 

 

 

 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝงเจีย่
ไนทม์ารเ์ก็ต  

2  
ชาอูห่ลง – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– D.I.Y 
พายสบัปะรด –  
ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 

3  อทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิชาน – GERMANIUM SHOP – อนุสรณส์ถานเจยีงไค
เช็ค – วดัหลงซานซือ่ – ตลาดซเีหมนิตงิ 

4  ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 720 บาท) – COSMETIC – 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – MITSUI OUTLET – สนามบนิเถาหยวน &n 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 Feb - 01 Mar 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

19 - 22 Mar 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

09 - 12 Apr 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

23 - 26 Apr 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

30 Apr - 03 May 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

08 - 11 May 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

28 - 31 May 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

06 - 09 Jun 2020  21,999  21,999 21,999 7,000 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝง
เจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

05.00  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 



 
07.05  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG 634  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

11.50  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน  ประเทศไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง
ครึง่/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)    (กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรไตห้วนั พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระแลว้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนับนบสัแบบ BOX SET  พรอ้มชานมไขม่กุ         (1) 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ Rainbow Village หมุบ่า้นสายรุง้นี้เป็นหนึง่ใน
หมูบ่า้นจ านวนมากทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหท้หารและครอบครัวของพรรคกก๊มนิตั๋งทีล่ีภ้ัยมาอยู่
ทีไ่ตห้วัน สรา้งแบบงา่ยๆในเร็วๆ จงึมสีภาพทีไ่มค่อ่ยน่าอยูนั่ก โดยแทบทัง้หมดไดถ้กู
ท าลายและปรับเปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศัยทีท่ันสมยัเชน่อาคารอพารท์เมน้กันไปจนเกอืบจะ
หมดแลว้ โดยในระหวา่งทีไ่ดเ้ริม่มกีารรือ้ถอนนัน้ไดม้ทีหารเกา่ทีช่ือ่วา่ Huang Yung–
Fu ไดอ้อกมาวาดลวดลายตา่งๆดว้ยสสีนัสดๆ ตามผนังและก าแพงของหมูบ่า้นทีเ่กอืบจะ
รา้งผูค้น มทีัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์นู และลวดลายอืน่ๆทีด่เูหมอืนการวาดของเด็กๆ แต่
กลับใหอ้ารมณ์เหมอืนงาน Surreal มากกวา่ จนมนัีกศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมา
พบเจอ จงึมกีารบอกตอ่ๆกันไปจนมชีือ่เสยีงในระดับประเทศ  มกีารประกาศจากทาง
รัฐบาลใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์เอาไว ้ปัจจุบันจงึเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทชงุ 
ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยีย่มเยอืนกนัมากมายโดยเฉพาะในวนัหยดุ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั     (2) 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ทีม่สีนิคา้หลากหลายใหท้า่น
เลอืกสรร ซึง่ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไถจงเลยทเีดยีว 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  BEACON  HOTEL TAICHUNG  หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

วนัที ่2 
ชาอูห่ลง – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– 
D.I.Y พายสบัปะรด –  
ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (3)          

  

 น าทา่นแวะ ชมิชาอหูลง ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย 
ละลายไขมันและเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝากชนดิหนึง่   จากนัน้น า
ทกุทา่น ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลก เนชัน่แนล
ซนีกิแอเรยี ซึง่การทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะ
เมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วนัที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาต ิจากผนืน ้าสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดับ 600–2000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่ “สรุยิัน–
จันทรา”  จากนัน้น าทา่น นมสัการอฐัขิองพระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอั้ญเชญิ อัฐธิาตกุลับมาที่
วัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ. 1965 

      

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร     (4) 

หลังจากนัน้น าทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่(วดั
กวนอ)ู ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ จากนัน้น าทา่น
เยีย่มชม โรงงานพายสบัปะรด พรอ้มท า DIY ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดังของ
ไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ทกุทา่นจะไดช้มตัง้แตข่ัน้ตอนการ
เพาะปลกูสบัปะรดชือ่ดัง จนถงึขัน้ตอนการท าขนมรสเลศิ อสิระใหท้กุทา่นไดล้องท า 
ขนมพายสบัปะรดดว้ยตัวทกุทา่นเอง ใหท้า่นไดท้า่นเลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของไตห้วัน 
เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสีย่วหลงเปา     (5) 
รับประทานอาหารมือ้พเิศษ “เมนูขึน้ชือ่ของไตห้วัน “เสีย่วหลงเปา” ทีโ่ชวฝี์มอืเชฟดว้ย
การใชแ้ผน่แป้งเนื้อเนียนนุ่มอร่อย กับไสท้ีป่รุงอยา่งลงตัว และจับเป็นจบีปิด 18 จบี
อยา่งสวยงาม ทานคูก่ันกับซอสสตูรเฉพาะ กอ่นรับประทานตอ้งจิม้ใหน้ ้าซปุไหลออกมา 
แลว้ทานไปทัง้ค า” 



 
น าทา่นไปชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์าเก็ต เป็นไนทม์ารเ์ก็ตสายแรกของเมอืงไทเป 
จงึเป็นไนทม์ารเ์ก็ตทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงไทเป อายกุวา่ 200 ปี เป็นจุดเริม่ตน้
ของความเจรญิของเมอืงไทเป เมือ่ ครัง้ทีช่าวฮ่ันเริม่อพยพมาจากจนีเพือ่  มาตัง้รกราก
ใหมท่ีเ่กาะไตห้วนัตัง้แตส่มัยราชวงศช์งิ สว่นถนนดา้นหนา้ของหัวซไีนทม์ารเ์ก็ตก็จะเป็น
ไนทม์ารเ์ก็ตทัว่ไป ทีม่ขีายของทัง้ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ ตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL   หรอืระดับ
เทยีบเทา่ 

วนัที ่3 อทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิชาน – GERMANIUM SHOP – อนุสรณส์ถานเจยีง
ไคเช็ค – วดัหลงซานซือ่ – ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม        (6) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตหิยางหมงิชาน (Yangmingshan National 
Park)  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตชิือ่ดังยอดฮติของเมอืงไทเป ทีอ่ยูห่า่งจากตัว
เมอืงไทเปไปทางเหนือประมาณ 20 กโิลเมตรเทา่นัน้ เป็นเทอืกเขาทีก่นิอาณาบรเิวณ
กวา้งใหญถ่งึ 7 หมืน่กวา่ไร ่มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ทัง้จุดแคมป์ป้ิง, 
เสน้ทางเดนิป่า, ปีนเขา, ชมสตัวป่์า, น ้าตก, ตน้ไม,้ ป่าไม,้ บอ่น ้าแร่ มสีภาพเป็นป่าเขา
แบบอบอุน่ และมคีวามหลากหลายทางธรณวีทิยาและภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาไฟทีแ่มจ้ะ
มอดดับไปแลว้ก็ยังมไีอรอ้นพวยพุ่งออกมาอยู ่มคีวามสงูตัง้แต ่200 ถงึ 1,200 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล  น าทา่นน่ัง shuttle bus เพือ่ไปชมความงามของ Flower Clock เป็น
ลานนาฬกิาดอกไมแ้ละดา้นบนทา่นสามารถเดนิตามเสน้ทางเพือ่ชือ่ชมธรรมชาต ิและ
ถา่ยภาพสวยงามได ้ทา่นยงัสามารถเดนิไป Xiaoyoukeng เป็นพืน้ทีภ่มูทิัศนท์าง
ธรณีวทิยาหลังภเูขาไฟดับตัง้อยูท่ศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืบนภเูขา Qixing มคีวามสงู 805 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเล กจิกรรมทีพ่ลาดไมไ่ดข้องทีน่ี่คอืการเขา้ชมพืน้ทีห่ลังภเูขาไฟ
มอดดับแตย่ังมไีอรอ้นพวยพุ่งออกมาหรอืทีเ่รยีกกันวา่ฟมูาโรลส ์(Fumaroles) และผลกึ
ก ามะถัน แชตั่วทีบ่อ่น ้าพุรอ้นและยังสามารถมองเห็นววิทวิทัศนช์ายฝ่ังทะเล
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืง Jinshan ไดจ้ากยอดเขานี้อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนู บารบ์คีวิ บฟุเฟ่ต ์     (7)     



 

 

น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM SHOP  เป็น
สรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ–
บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร่้างกายสดชืน่ลดอาการ
ปวด  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รูปภาพ 
สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัตแิทบทัง้หมดเกีย่วกับ ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แตส่มัยที่
ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสูต่ าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกับ
การเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูป้ั้นทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะมขีึน้ทกุ 1 
ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซานซือ่ (Lungshan 
Temple) เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่
ในแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนชว่งปี
ค.ศ. 1738  เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มี
รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วัน
เขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วนั  จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง ตลาด
ซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  “สยามสแควรเ์มอืงไทย” มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้แบรนด์
เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA 
TIGER  แบรนดท์ีดั่งของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุใน
โลก   อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย    

ค า่  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น    

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืระดับ
เทยีบเทา่ 

*** พเิศษใหท้กุทา่นไดแ้ชน่ ้าแร่ทีโ่รงแรม 

 

 

 

 



 

วนัที ่4 ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 720 บาท) – COSMETIC – 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – MITSUI OUTLET – สนามบนิเถาหยวน &n 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม       (8)                 

             

น าทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ราคา 720 บาท) ตกึทีม่ี
ความสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจุีดชมววิทีส่งูตดิอันดับโลก
อกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและน าทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี น าทกุทา่นแวะรา้น COSMETIC ทีม่ี
เครือ่งส าอางคร์วมถงึพวกยา / นา้มัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกช ้

อปกันอยา่งเตม็ที ่ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดตีทีน่ี่เคย
เป็นแหลง่เหมอืงแร่ทองค าทีม่ชีือ่เสยีงแตห่ลังจากประเทศญีปุ่่ นไดเ้ขา้ครอบครอง
ไตห้วันและสงครามโลกครัง้ทีส่องไดจ้ากไปทีแ่หง่นี้ก็เหลอืไวเ้พยีงแคค่วามทรงจ าใน
อดตีทีเ่คยเฟ่ืองฟแูละถกูลบเลอืนไปตามกาลเวลาและเมือ่ปี 1989 จิว่เฟ่ินไดก้ลับฟ้ืน
ขึน้มามชีวีติชวีาอกีครัง้เพราะมกีารใชห้มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท า
ภาพยนตร“์เปยฉงิเฉงิชือ่”และ“อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ”ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศ
หมูบ่า้นโบราณอาหารพืน้เมอืงรสเลศิพรอ้มของทีร่ะลกึน่ารักๆตลอดทางเดนิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนู อาหารทอ้งถิน่ซฟีู้ ด      (9) 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ MITSUI OUTLET ภายในหา้งเอาทเ์ล็ทแหง่นี้จะมกีารแบง่พืน้ทีไ่ว ้
ทัง้สว่น IN MALL และ OUT MALL ดว้ยพืน้ทีใ่หบ้รกิารจากแบรนดช์ัน้น าทั่วโลกกวา่ 
220 แบรนดไ์มว่า่จะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 
LACOSTE และอืน่ๆ อกีมากมาย  โดยจะมกีารแบง่พืน้ทีด่า้นในใหเ้ป็นสว่นของรา้นคา้
ตา่งๆ และศนูยอ์าหารขนาดใหญเ่ทยีบเทา่ซเูปอรม์ารเ์ก็ต 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิเถาหยวน” 

20.05  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่ TG 635   
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.50  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



 
หมายเหต ุ

ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี   7,000 บาท 
ราคาไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  13,999 บาท 

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
,                สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้ทัง้นี้จะขึน้อยูกั่บลกูคา้เป็นส าคัญ 
*** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี้ :   
โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 
วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง 

*** หมายเหต ุ ในกรณีทีล่กูคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ป ดังนี้  รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นชาอู่
หลง  ศนูยG์ERMANIUM   
รา้นพายสบัปะรด  ทางบรษัิทขออนุญาตเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่ ทา่นละ 500 บาทตอ่รา้น**** 

*** หมายเหต ุ ในกรณีทีล่กูคา้ปฏเิสธไมเ่ดนิทางตามตารางโปรแกรมทัวร ์ 
  ทางบรษัิทขออนุญาตเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่ ทา่นละ 400 บาทตอ่ทรปิ*** 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวัน
เดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ THAI AIRWAYS  ขาไปทา่นละ 30 กก.  ขากลับทา่นละ 30 กก 
8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่หัวหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
10.คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
– การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี  อวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวร
สิน้เชงิ                1,000,000 บาท 
– คา่รักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร์
แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์า่นละ 1,500 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 



 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบก ากับภาษี) 
4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 
5. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทยกรุณาเตรยีมเอกสารคอื  
    1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิ
ฝาก ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดย
จ่ายคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–
ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 
7.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ไทยทีต่อ้งการอยูเ่กนิ 30 วนั 
8.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้งท าวซีา่ทกุกรณี) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 
2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20-30 วัน กรณทีีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 
3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หกั้บเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป–กลับ) 
4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
     เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกลู่กคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณทีีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ่้ายใหตั้วแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
9.ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตาม
สถานการณ์ดังกลา่ว 

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหกั้บคนไทยเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2559 
  ทางรัฐบาลไตห้วันไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหกั้บคนไทยทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การ
พ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน ไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถงึวันที ่31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และสามารถพ านักในประเทศไตห้วันได ้30 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักใน
ประเทศไตห้วันเกนิ 30 วนั หรอืไปท างาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

หมายเหต ุ ***กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางขา้ราชการไทย เลม่สนี ้าเงนิ ยงัตอ้งขอวซีา่เขา้เมอืง
ปกต*ิ** 

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศไตห้วัน มดีังตอ่ไปนี้ 
1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศไตห้วัน (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศไตห้วันได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศไตห้วัน (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 
(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศไตห้วัน (ในกรณเีดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะ
เป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศไตห้วัน (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศไตห้วันดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 
2.กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศไตห้วัน จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 
3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 30 วัน 
4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศไตห้วัน มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


