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ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
เทีย่วหมูบ่า้นสายรุง้/วดัหลงซาน ถา่ยรปูชคิๆคูลๆ 

ชอ้ปป้ิง 3  night market ไตห้วนัสไตล ์
พเิศษ!! ชมิลองเมนสูุก ีช้าบ/ูปลาประธานาธบิด ี

Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 

เยีย่มชมหมูบ่า้น ปีศาจ ซโีถว ถา่ยรปูแบเก๋ๆ เทไ่มเ่หมอืนใคร 



 
 
 

   แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
วนัที ่30 ธค.62 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิไทจง-ลอ่งทะเลสาบ-วดัพระถ ัง๋ซมัจ ัง๋- 

   วดัเหวนิหวู-่Fengjia Nightmarket  
07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณ

ภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่

VZ560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

บา่ย บรกิาร Snack Box set    
น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรอื SUN MOON 

LAKE ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆ คน
ไตห้วันนยิมมาฮันนีมนูกันดว้ย ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็น
ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบ

แห่งนี้มจีุดท่องเทีย่วทีส่ าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเก่าแก่
มาก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซัมจ๋ัง ทีบุ่กป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยี

เพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัดมคีวามสวยงาม สงบ เหมาะแกก่าร
น่ังชมวิวทั ้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยัง

ทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไข่ตม้น ้าซปุใบชาใส่เห็ดหอมและ
สมนุไพรจนีหอมกรุน่ รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลมกลอ่มพอดไีมต่อ้งเตมิซอสใหเ้สยี
รสชาต ิรับรองว่าอร่อยจนหยดุไม่อยู่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งลิม้ลอง 

จากนัน้น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวัด
ศักดิส์ทิธิอ์ีกแห่งของไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดา

ขงจือ้เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์เป็นทีนั่บถอื
ของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้วัดซึง่มมีูลค่าตัว
ละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วันน าท่านสู ่ฟ่งเจ ีย๋ไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

ไปกับการชอ้ปป้ิงชวิๆ ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันและราคาก็ถูก
กว่าในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 

เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกทั ้งอาหารทอ้งถิ่น หรืออาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายที่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รส



 
 
 

ของความอร่อยและที่ส าคัญและพเิศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั ้นมีสนิคา้พื้นเมอืงที่
มักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!!  ปลาประธานาธบิด ี

พกัที ่  The Galerie hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัที ่31 ธ.ค.62   รา้นชา– Xitou Monster Village -ไทจง-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทเป- รา้นพาย – 
Shilin Night Market -Countdown at Daan park  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าทา่น แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิน่ของไตห้วัน เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคน

ที่ท่านรัก  Xitou Monster Village ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าเขาที่อุดม
สมบูรณ์ คนทอ้งถิน่ตัดไมใ้นป่าแห่งนี้เป็นจ านวนมากเพื่อน าไปสรา้งบา้น ต่อมา
ญี่ปุ่ นเขา้มาปกครองไตห้วันจงึไดม้ีการรณรงค์ไม่ใหต้ัดไม ้โดยการสรา้งรูปปั้น

ปีศาจ Tengo ขึน้เพือ่คุม้ครองผนืป่าแห่งนี้ และขอความร่วมมอืจากคนในทอ้งถิน่
รว่มกันพัฒนาป่าแหง่นี้ใหอ้ดุมสมบรูณ์สบืไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พาทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
กลางวนั  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ!! สุกีช้าบู 

เดนิทางไปที่ หมู่บา้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋ง

หลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท

จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่

ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ดว้ยสสีันตระการ

ตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พื้นถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้สสีัน



 
 
 

และตัวการ์ตูนไปทั่วทัง้หมู่บา้นต่อจากนั้นเราเดนิทางสู่เมืองไทเปเพื่อเตรียม

ตัวนับถอยหลังสูปี่ 2020 ไดเ้วลาของการชอ้ปป้ิงที ่น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็น

ที่รูจั้กไปทั่วโลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด 

นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทติย์ 

ขนมพายเผอืก เป็นตน้  

ต่อจากนั้นพาทุกท่านไปกันที่ Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคืนที่

ใหญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และโดง่ดังทีส่ดุอกีดว้ย พดูไดว้า่ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบ

ทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ มหีมด เหตผุลทีค่นชอบ

มา ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ก็เพราะวา่ การเดนิทางทีส่ะดวก หา่งจากสถานี MRT แค ่

70 เมตร , มขีองขายเยอะแยะมากมาย , เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี้ ซือ่หลนิ

เลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อันโดง่ดังของไตห้วัน  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 เม ือ่ถงึเวลาอนัสมควร พาทุกทา่นไป ที ่Daan Park เพือ่ Coutdown 
พกัที ่  Green World Songshan hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

HAPPY NEW YEAR  



 
 
 

 
วนัที ่1 ม.ค. 63 ไทเป-ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน-อุทยาณหนิเยห่ลวิ-ศนูย์

ความคดิสรา้งสรรค ์ฮวา่ซานHuashan-ซเีหมนิตงิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น า

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางต่างๆที ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง  น าท่าน

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วที่

หา้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ีม่คีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเทีย่วญีปุ่่ น ทีน่ี่ยัง

ถูกประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมอืง

ไหนในไตห้วันมาเยอืนไทเป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู !!อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วัน 

ดว้ยความโดดเดน่ทางธรณีวทิยากับหนิรปูรา่งแปลกตา ซึง่ภมูทิัศน์หนิของเยห่ลวิ

ถือเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ทีม่ีชือ่เสยีงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได ้

เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิ

จากการกัดกร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ  ซึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน 

และ ทั่วโลก ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปู ตามอัธยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/


 
 
 

ศูนยค์วามคดิสรา้งสรรค ์ฮว่าซานHuashan  เคยเป็นโรงงานผลติไวน์และ

บุหรีเ่ก่าทีน่ ามาปรับปรุงใหก้ลายเป็นศูนยศ์ลิปะและความคดิสรา้งสรรคท์ีน่ าเอา

ความเก่า Retro ผสมกับผลงานศลิปะสสมัยใหม่จนกลายเป็นแหล่งเดนิเลน่ ของ

เหล่าฮิปสเตอร์ไทเป และผูท้ี่ช ื่นชอบอะไรใหม่ๆ  แต่เดิมพื้นที่นี้ เคยเป็น

โรงงานผลติไวน์และบุหรีเ่กา่ขนาดใหญ่ทีม่คีนงานอยูม่ากกว่า 400 คน ต่อมาได ้

ยา้ยโรงงานออกไปจนปล่อทิง้รา้งไวม้ากกว่า 10 ปี จนทางรัฐบาลไดเ้ขา้มาดแูล 

ปรังปรุงเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ใหก้ลายเป็นพืน้ทีส่ าหรับงานศลิปะและเสรมิสรา้ง

ความคดิสรา้งสรรค ์รวมไปถงึการแสดงตา่งๆ เชน่ โรงภาพยนตร ์รา้นหนังสอื ลาน

แสดงดนตรี เนน้ที่อยู่นอกกระแส อนิดี้ๆเป็นหลัก บรรยากาศโดยรอบของศูนย์

ความคดิสรา้งสรรค ์ฮว่าซานนัน้มอีะไรน่าสนใจมากมายดว้ยเพราะเป็นศูนย์รวม

ผลงานศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์ท าใหม้มุถา่ยรปูเก๋ๆ  ใหเ้หลา่ฮปิสเตอรไ์ดม้า

เดนิถา่ยรปูเลน่ อกีทัง้ดว้ยความแปลกใหม ่น่าสนใจ และยังมกีารเปลีย่นแปลงไป

เรือ่ยๆตามการแสดงท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นสถานทีถ่่ายภาพพรเีวด้ดิง้ยอดนิยมของ

คูร่ักชาวไทเปอกีดว้ย   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นเทรนใหม่ๆ

มากมายตามอัธยาศัยที ่ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ 
แหล่งศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป 
สไตลว์ัยรุน่มากมาย 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที ่  Green world Songshan hotel   หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
 
 

วนัที ่2 ม.ค. 63 ไทเป-เจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน-ศนูยส์รอ้ยสุขภาพเจอมาเนยีม-ตลาดปลา
ไทเป-ไทจง-กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

ในวันนี้  เราเดินทางกันต่อไปที่  อนุสรณ์สถานเจ ียงไคเช็ค  เ ป็นหนึ่ง
สัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานทีท่่องเทีย่วหลักทีต่อ้งมาของเมือง

ไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลกึและเทดิทูนอดีตประธานาธบิดี
เจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลังคาทรง 8 เลี่ยมสีน ้ าเงินแบบ

สถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรภีาพ(Freedom 
Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี โดยภายใน
จะมรีูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่ง

จากรูปปั้น  ของท่านในทีอ่ื่นๆ ซึง่จะมีทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และที่
ก าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 

ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป เพือ่เป็นสถานทีส่ักการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความ

เชือ่ของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มี
ลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์

ไตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป จากนัน้
น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปทีไ่ทเปเพือ่พาทกุๆทา่น 
พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อ

สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ย
การไหลเวยีนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการัง

แดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ 
กลางวนั  (อสิระอาหารกลางวนั) ทีต่ลาดลาไทเป 

เดนิทางมุ่งสูเ่มอืงไทจง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ไทจง เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
18.00 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

Viet Jet Air  เที่ยวบนิที ่VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 
ชัว่โมง)  

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
***เน่ืองจากโปรแกรมดังกล่าวนี้อยู่ในช่วงของเทศกาล ท าให้มีข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลาการเดินทาง ทางเรา
จึงท าการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม โดยจะไม่มีการวางโปรแกรมไปวัดหลงซาน แต่ทั้งนี้ในช่วงของ
เวลาอสิระที่ตลาดซีเหมินติง(ตามโปรแกรม) หากมีลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดินทางไปวัดหลงซานเพิ่มเติม 

ทางเราจะมีไกด์ท้องถิ่นที่คอยให้ค าแนะน าและข้อมูลเพิม่เติมในการเดินทาง 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์
ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดย

ไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 
10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62 22999 22999 6000 

ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2ปี 

7,900 บาท 

 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไป

และกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ
ของทา่น 

 
 

 
 

 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ทา่น 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 
 

 
 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู ้เดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี้ 
ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทั  ขอสงวนสทิธใิน

การเพิม่ค่าทวัร ์ หรือ เลื่อนการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเด ินทาง หากท่านมีไฟลท์บ ิน
ภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทั  จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรงุเทพ  กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าให้
ท่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 
การยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์

หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทั  บรษิทั
  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั  จะยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิ
เหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให้

กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทั  ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้อง

เขา้มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และ
หากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทั  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทั
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไป

ตามเงือ่นไขของบรษิทั   
 
 

  อัตราคา่บรกิารรวม 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมี  การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน

ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 
1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนัน้ อาจยังไม่ยืนยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ีจ่ะ
ทราบกรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใช ้

โรงแรมระดบั เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนัน้ขอใหท้่าน
ทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 



 
 
 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
 

  อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

   ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ 

     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 8,000 บาท ต่อท่าน เพือ่ส ารองสทิธิ์

ในการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 
จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 
วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีม
เอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษ
เพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอื

ทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดย
บรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถ
ออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่าน

หากทา่นตอ้งการ 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วลีแชร ์

กรุณาแจง้บรษิทั  อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถ



 
 
 

จัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอ
ลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและใน
ต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและ

หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผู ้
ทีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่า

ทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือ

หัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะช่วยเหลือใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของ

เจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ี่

ท าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่ง

ผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและมีหนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทาง

อืน่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี่

จะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การ

น าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจาก

ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 
 
 

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้
หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  
โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้าม

ความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่าย
กับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-

ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 

นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ว
เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ

การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 


