
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์...TAIPEI เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่  

ชมพลุสุดอลังการ ณ ตกึไทเป 101 



 

 
 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน ● ไทเป ● ตึกไทเป                  (SET BOX/-/-) 

05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA 

AIRLINES (CI)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

น าท่าน เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) *ทั้งนี้

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่**  

ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA 

ของว่างและชานมเครื่องดื่มข้ึนชื่อของไต้หวัน 

 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดใน

โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1 -5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และ

ร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  **

พิเศษ พร้อมเที่ยวชมเทศกาลสุดยิ่งใหญ่เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2020 ณ ตึกไทเป 101** 

เย็น  เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็น ณ บริเวณตึกไทเป 101  

ที่พัก FERRARY Hotels & Resorts หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 

วันที่สอง ศูนย์เครื่องส าอาง ● วัดเทียนโฮ่ว ● วัดซิงเทียนกง ● วัดขงจื้อ ● วัดต้าหลงตง เป่าอัน  ● ศูนย์ 

GERMANIUM ● วัดกวนตู้ ● ถนนโบราณตั้นสุ่ย                         (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 
 

 

จากนั้น น า ท่ า น แ ว ะ ซื้ อ สิ น ค้ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เครื่องส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องส าอาง  

น าท่าน เดินทางสู่วัดเทียนโฮ่ว (TAIPEI 

TIANHOU) ตามความเชื่อผู้คนนิยมขอพร

เรื่องความปลอดภัย สร้างขึ้นมา กว่า 270 

ปี โดยสร้างขึ้นเ พ่ืออุทิศให้แก่ เทพเจ้า 

Mazu ภายในวัดมีรูปปั้นของเทพธิดาแห่ง

ท้องทะเลหรือเจ้าแม่ทับทิม และมังกร

ขนาดเล็กที่ประดับในบ่อปลาคาร์ฟ  

น าท่าน สักการะ วัดซิงเทียนกง  (XING TIAN GONG) สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู และเทพ 4 องค์

กลายเป็นเทพผู้พิทักษ์ทั้ง 5 ตามความเชื่อของขงจื๊อ คือ เทพหลี่ต้งปิน เทพจางตัน เทพหวังซ่าน และเทพเย่

เฟย จุดเด่นคือเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทเปที่ไม่มีการเผากระดาษ ไม่มีกระถางธูป ไม่มีตู้บริจาคและกิจกรรม

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง ตามความเชื่อผู้คนนิยมขอพรให้สมปรารถนาและราบรื่นในหน้าที่การงาน 

โดยเฉพาะการท าธุรกิจ  



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านสักการะ วัดขงจื้อแห่งไทเป (Taipei Confucius Temple) สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิงตามแบบ

ฉบับวัดต้นต ารับของจีน ภายในวัดมีการสอนปรัชญาการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ความเชื่อหลักของขงจื้อ

ในเรื่องจริยธรรม ความรู้ และความเรียบง่าย ถูกรวบรวมเข้าไว้ในรูปแบบของวัดขงจื้อในไทเปแห่งนี้ ทอง 

ตามความเชื่อผู้คนนิยมขอพรเรื่องการงาน การเรียน บริเวณใกล้กัน น าท่าน วัดต้าหลงตงเป่าอ ัน 

(Dalongdong Baoan Temple) เป็นวัดพุทธแบบจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1804 เพื่ออุทิศ

ให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ เทพแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ ่งเป็นพระประธานของวัด มีสถาปัตยกรรม

สวยงาม ตกแต่งประดับต่างๆ เช่น ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง รูปปั้นแกะสลักหินและไม้ ปัจจุบันได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดย UNESCO ถือเป็นวัดที ่สวยงามมากที่สุดของไทเป 

นอกจากขอพรให้สุขภาพดี คนยังนิยมมาขอพรให้มีบุตรด้วย  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและ

สร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลด

ระยะเวลาฟื้นตัว 

หลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ าค่าจากใต้

ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่ง

เป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 



 

 
 

 

จากนั้น น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ  วั ด ก ว น ตู้  ( Guandu 
Temple) สร ้า งขึ ้นบนภ ูเขาตั ้ง แต ่ป ี ค .ศ .
1661 เพื่อแสดงความเคารพแก่เทพมาจู่ เทพ
เจ้าแห่งท้องทะเล มีการเจาะอุโมงค์ยาวกว่า
ร้อยเมตร เพื่อทะลุไปอีกฝั ่งหนึ ่งไปสักการะ
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่ภายในอุโมงค์วัด 
บริเวณทางเข้ามีเสาให้หยอดเหรียญขอพรให้
โชคดีและร่ ารวย สามารถชมวิวทะเลสวยงาม
บริเวณระเบียงวัด ตามความเชื่อผู้คนนิยมขอ
พร ให้ร่ ารวยและโชคดี เดินทางปลอดภัย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย (TAMSHUI OLD STREET) (อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย) เป็นถนน

คนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนม ร้านอาหารต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีถนนสองเส้นขนานกัน ถนนเส้นแรก

สองข้างทางจะเป็นตึกแถวร้านค้าต่างๆ ถนนเส้นที่สองจะเป็นร้านอาหาร ร้านเกมส์ต่างๆและอีกด้านจะเป็นริม

แม่น้ า Tamsui ซึ่งบรรยากาศดีมาก เหมาะแก่การพักผ่อน 

เย็น  เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ ถนนโบราณตั้นสุ่ย 



 

 
 

 

ที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองไทเป) 

 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ าแร่ แบบส่วนตัวใน

ห้องพัก 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟเก่าสายผิงซี ● ร้านพาย

สับปะรด  DUTY FREE  ● เถาหยวน                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็น

แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่ง

เกิดจากการกัดเซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง 

หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ าทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่ง

ขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา

เยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับ

ด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี  เส้นทางสาย

รถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วน

ของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็น

อย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการตั้งแต่

ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ใน

อดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการท า

เหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิด

ให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโร

แมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคัญของหนัง

สถานีซือเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวม 



 

 
 

 

ค่าโคมกระดาษ) ลักษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมีเส้นทางรถไฟที่ตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟ่ินให้ความรู้สึก

คล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวัน

เป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพ้ืนเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ

อีกมากมาย 

น าท่าน แวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน 

และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้

เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิหลากหลายรสชาติ ฯลฯ จากนั้น แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ร้าน 

DUTY FREE  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้น น าท่านกลับสู่ เถาหยวน 

ค่ า บริการอาหารม้ือเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก PLEASANT Hotels & Resorts หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 

วันที่สี ่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● MITSUI OUTLET ● สนามบินเถา

หยวน   กรุงเทพฯ                  (เช้า/กลางวัน/-) 



 

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ง

ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง

เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การ

ชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ 

จากนั้น เดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan 

Temple)  เป็นหนึ่ ง ในวัดที่ เก่ าแก่

และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ

เมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า 

มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้น

โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  

เพ่ือเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์

ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัด

พุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็น 

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)


 

 
 

 

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป วัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia 

Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆตามความเชื่อของ

ชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้อง

กับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่

เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 

น าท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติงหรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัย

ท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี

ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ 

ร้านค้าแนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET (อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย) ซึ่งเป็นเอาท์เล็ตมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์

ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี่ห้อและยังมีร้านค้าโซนอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เลือกชิม

ตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ MITSUI OUTLET 

20.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

23.20 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เที่ยวบินที ่CI831 



 

 
 

 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง** 

 

วันทีห่้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ        (-/-/-) 

02.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

.............................................................................................................................  

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน NEWYEAR 2020 อุทยานอาลีซาน วัดหลงซาน  

5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

31 ธ.ค.63 04 ม.ค.63 25+1 27,900 27,500 26,900 6,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุท่ีนั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็น
ผู้ก าหนด 

2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน(ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ
ช าระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น 

3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

8. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
9. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 



 

 
 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
3. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวัน) 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ 
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามท่ีสถานฑูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) 

**กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงินค่ะ 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  



 

 
 

 

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ าเงินเดินทาง จะต้องท าวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่
ท าการจอง 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง 



 

 
 

 
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

8. กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

9. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

12. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

13. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

15. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 



 

 
 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


