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วนัแรก  กรุงเทพ •  สุวรรณภูม ิ• เจยีอี ้• น ำ้พกุลำงเมอืง • ตลำดกลำงคนื WENHU       (-/SET BOX/เยน็) 
06.00 น. พร้อมกนัที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำร 1 ขำออก ช้ัน 2 ประตู 4  สำยกำรบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมีเจ้ำหน้ำทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.25 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวนั โดยเที่ยวบิน TG632  
13.05 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

ระหว่ำงทำง บริกำร  SET BAKERY & MILK TEA ของว่ำงและชำนมเคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของไต้หวนั 

  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี ้(ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง)  

จากนั้นน าท่านชม น ้ำพุกลำงเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอ้ี ได้ช่ือว่า “ดินแดน

ประชาธิปไตยในไตห้วนั” และน ้ าพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตวัแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่ง

ประชาธิปไตย เพราะน ้ าพุแห่งน้ีเป็นสถานท่ีในการระลึกถึงประวติัศาสตร์การพฒันาระบบประชาธิปไตยของ

ไตห้วนั 
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***แจ้งลูกค้ำให้ทรำบ หลังจำกเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 เป็นต้นไปทำงบริษัทฯ ขออนุญำตท ำกำรตัดโปรแกรม น ำ้พุกลำงเมือง 

(Chiyi Central Fountain Cycle) ออกเพือ่ควำมเหมำะสมกบัเวลำในกำรเดินโปรแกรม จึงแจ้งลูกค้ำมำเพือ่ทรำบ*** 

ค ่ำ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูสเต๊กจำนร้อน 

ให้ท่ำนได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลำ และ บุปเฟ่ต์สลดับำร์ สำมำรถแจ้งกบัหัวหน้ำทวัร์ในวันเดินทำงได้เลยค่ะ 

  

 

 

 

 

จำกน้ัน ชอปป้ิงตลำดกลำงคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเจียอ้ี ในตอนกลางวนัถนน 

Wenhua ก็เป็นถนนส าหรับการคมนาคมเหมือนถนนอ่ืนๆทัว่ไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย 

ทีพ่กั TSUN HUANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง เจยีอี ้• อำลซีำน • น่ังรถไฟโบรำณชมอทุยำน • ชิมชำอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์

มำเกต็          (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
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จำกน้ัน เดินทางเดินทางข้ึน เขำอุทยำนอำลซีำน อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั น ำท่ำนเดิน

ชมอุทยำน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวน

ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี สักกำระเจ้ำพ่อเสือ ณ ศำลเจ้ำพ่อเสือกลำงอุทยำนอำลีซำน จากนั้น น ำท่ำนน่ัง

รถไฟโบรำณชมอุทยำน (รวมค่ำรถไฟแล้ว) ผา่นเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จำกน้ัน ชิมชำอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพื่อให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมือง

ฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั

ไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

น ำท่ำน เดินทางกลบัเมืองไถจง (เดินทาง 1.30 นาท)ี  

แวะร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยำฮำร่ำ)  
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★★พิเศษให้ท่ำนได้ชิมไอศกรีมท่ำนละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขาย

เฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรเยน็ พเิศษ!! บุฟเฟต์ชำบูหม่ำล่ำหรือท่ำนซุปน ำ้ใสให้ท่ำนได้เลอืกสรร  

 

 

 

น ำท่ำน เดินช็อปป้ิง ตลำดกลำงคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มำเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 
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ทีพ่กั IN HOUSE HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม หมู่บ้ำนสำยรุ้ง • ทะเลสำบสุริยันจันทรำ • วัดเหวินหวู่  • วัดพระถังซ ำจ๋ัง • เจียงไคเช็ค • ร้ำนขนมพำย

สับปะรด • ตึกไทเป 101        (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็อสิระ) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
เดินทำงสู่ หมู่บ้ำนสำยรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ีไตห้วนั ซ่ึง

สร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและก าแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 
น ำท่ำน  สักกำระเทพเจ้ำกวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัด

กวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่น

สร้างข้ึนหลงัจากท าการสร้างเข่ือนท าให้วดั

เก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ข่ือน การออกแบบของวดั
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เหวนิหวูโ่ครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่ง

ความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม กำรขอพรจำกองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชำวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม

เพือ่เป็นกำรสักกำระองค์เทพเจ้ำกวนอู 

จำกน้ัน น าท่านล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ
ไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 
ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าท า
ให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยา่งเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรเมนูปลำประธำนำธิบดี 

เดินทำงสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 
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จำกน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถำน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้ส าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง 

 

 

 

 

 

เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ
ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

จำกน้ัน น าท่านแวะชม ร้ำนขนมพำยสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ขา้วตงั
สาหร่าย ฯลฯ 

จำกน้ัน น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก 

ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหาร

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

 

 

 

 

 

 

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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น ำท่ำน เดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและ
ท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบร้านคา้แนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ 
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ณ ซีเหมินติง  
ทีพ่กั  THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่ำนได้แช่น ำ้แร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลอืดหมุนเวียนดี 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium • อทุยำนแห่งชำตเิหย่หลวิ • ถนนโบรำณจิว่เฟ่ิน • ศูนย์เคร่ืองส ำอำง      

                                                                                                                                           (เช้ำ/กลำงวนั/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

จำกน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน

ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะกำรังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
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ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั

ซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จำกน้ัน น าท่านชม อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิว่YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม
ยืน่ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป
มงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ชมววิของทะเลแปซิฟิคน ้าทะเลสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรทะเลซีฟู๊ด 

จำกน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขุด

ทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน 

ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคม

ไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก 
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จำกน้ัน  แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองส ำอำง   

น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเถำหยวน  เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 มีอำหำรบนเคร่ืองบริกำร 

**ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง** 
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

อตัรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

ตำรำงวันเดนิทำง ไต้หวนั ไถจง ทะเลสำบสุริยนัจันทรำ อุทยำนเย๋หลิว่ 

หมู่บ้ำนโบรำณ จิ่วเฟ่ิน 4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY (TG) 
เร่ิมเดินทำง กลบัจำกเดินทำง จ ำนวน รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 25+1 24,900 24,500 23,900 4,000 

10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

19 ธ.ค.62  22 ธ.ค.62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

23 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25+1 25,900 25,500 24,900 4,000 

25 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 25,900 25,500 24,900 4,000 

26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 25+1 23,900 23,500 22,900 4,000 

02 ม.ค.63 05 ม.ค.63 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

09 ม.ค.63 12 ม.ค.63 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000 

13 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

27 ก.พ.63 01 ม.ีค.63 25+1 23,900 23,500 22,900 4,000 
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***แจ้งลูกค้ำให้ทรำบ หลงัจำกเดอืนกมุภพนัธ์ 2563 เป็นต้นไปทำงบริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรตดัโปรแกรม น ำ้พกุลำงเมอืง 

(Chiyi Central Fountain Cycle) ออกเพือ่ควำมเหมำะสมกบัเวลำในกำรเดนิโปรแกรม จงึแจ้งลูกค้ำมำเพือ่ทรำบ*** 

เร่ิมเดินทำง กลบัจำกเดินทำง จ ำนวน รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

12 ม.ีค. 63 15 ม.ีค. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

26 ม.ีค. 63 29 ม.ีค. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

01 เม.ย. 63 04 เม.ย. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

10 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 25+1 25,900 25,500 24,900 4,000 

 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สำมำรถระบุที่น่ังได้ โดยทำงสำยกำรบินจะเป็นผู้
ก ำหนด สะสมไมล์กำรบินไทยได้ 50% 

 ที่พักโรงแรมตำมรำยกำร 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่ำน และ 3 ท่ำน) หำกมำไม่ครบคู่หรือต้องกำรพักเดี่ยวท่ำนสำมำรถ
ช ำระค่ำบริกำรเพิม่เติมได้โดยท ำกำรจองและช ำระเงินก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน 

 อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำรถโค้ชและยำนพำหนะ รับ–ส่งสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทวัร์น ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภำษีน ำ้มันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง) 
 ค่ำระวำงน ำ้หนักกระเป๋ำไม่เกนิ 20กก./ท่ำน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่ำนละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย 
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 ค่ำวีซ่ำเดินทำงเข้ำประเทศไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ (PASSPORTไทยได้รับกำรยกเว้นกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศ
ไต้หวนั) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำท ิอำหำรและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,มินิบำร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรำยกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยอนัเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบัติภัยทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้ งที่เมืองไทยและต่ำงประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอตัรำรวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่ำน/ทริป(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสินน ำ้ใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชำวไทยได้รับกำรยกเว้นกำรท ำวซ่ีำหำกมีกำรเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมำยืน่วซ่ีำเข้ำออกปกติ ทำงทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่ำวซ่ีำเพิม่อกีท่ำนละ 1,700 บำท หรือมำกกว่ำตำมทีส่ถำนฑูตก ำหนด (ไม่รวมค่ำบริกำร) ** 

กรุณำอ่ำนรำยละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่ำงๆ ก่อนท ำกำรจองและช ำระเงนิค่ะ 
เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ั่งและกำรยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณำจองทวัร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำ 5,000 บำทส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทก่ีอนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ15 วนั 
มิฉะน้ันถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดินทำง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกำล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิกำรเดินทำง 15-30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภำยใน 14 วนั ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดินทำงของ
ท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิหรือเลือ่นกำรเดินทำงได้ตำมควำมเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่
บริษัทฯก ำหนดไว้(15 ท่ำนขึน้ไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอืน่ทีเ่ดินทำงในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
น ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 
5.คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไปจึงออกเดินทำงในกรณีทีม่ีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำนขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทำงหรือยกเลกิ
กำรเดินทำงโดยทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง 
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6.กรณีทีท่่ำนต้องออกตั๋วภำยในประเทศเช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร
ออกตั๋ว เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำท่ำน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว 
7.ลูกค้ำทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้ำนสินค้ำที่ระบุตำมรำยกำรทวัร์เพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท/ร้ำน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มน ำ้เงิน)เดินทำงเพือ่กำรท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ
กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , รำคำและรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ 
 หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลอืไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่ำน้ัน (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลอืใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหำกอำยุเหลอืไม่ถึงและไม่
สำมำรถเดินทำงได้ ) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลกิบิน , กำรประท้วง,กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำทีก่รม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทำงธรรมชำติ(ซ่ึงลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอำจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 กรณมีี “คดีควำม” ทีไ่ม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทวัร์ว่ำท่ำน
สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รำยละเอยีดอำยุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



 

โค้ดทัวร์ TWBI-12 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำร
บำงมือ้,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจำกควำม
ประมำทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีทีก่ำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎเิสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมดัจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง** 


