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วนัแรก  สุวรรณภูม ิ • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง  • เจยีอี ้     (-/SET BOX/เยน็) 
06.00 น. พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 4  สายการบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยเที่ยวบิน TG632  
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของไต้หวนั 

จากน้ัน  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ไถจง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ีไตห้วนั ซ่ึง

สร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและก าแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน

ท่ีสุด 
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จากน้ัน น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองเจียอ้ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ พเิศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน า้ใสให้ท่านได้เลอืกสรร  
ทีพ่กั TSUN HUANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เจียอี ้• อาลซีาน • น่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • ไถจง •  MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ย

ไนท์มาเกต็         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน เดินทางเดินทางข้ึน เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั น าท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวน

ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น น าท่านน่ัง

รถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผา่นเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 

จากน้ัน น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมกำรสำธิตกำรชงชำแบบต่ำงๆ 

เพื่อใหท้่ำนไดช้งชำอยำ่งถูกวธีิและไดรั้บประโยชน์จำกกำร

ด่ืมชำ ทั้งชำอู่หลงจำกอำลีซำน ชำจำกเมืองฮวัเหลียน และ

เลือกซ้ือชำอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็นของฝำกและ

ด่ืมทำนเอง   จากน้ัน น าท่านเดินทางกลับเมืองไถจง 

เดินทำงสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้

ดดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว 

Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
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น าท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งลูกค้าให้ทราบ หลังจากเดือนกุมภพนัธ์ 2563 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นตลาดกลางคืน จาก  

“ ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเกต็ ” เป็น “ตลาดอีจ๋งไนท์มาเกต็”เพือ่อรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ*** 

น าท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อี๋จงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินอ้ีจงเป็นหน่ึงในถนนท่ีน่าสนใจ มี

ทั้งแฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ ท่ีทนัสมยัราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ท่ีน่ีค่อนขา้งคึกคกัช่วงเวลากลางวนัจนั

ถึงกลางคืนเลย เพราะวา่อยู่ติดกบัมหาวิทยาลยั ดงันั้นพวกแฟชัน่จะเนน้กลุ่มวยัรุ่นนกัศึกษา รวมถึงร้านอาหาร

และคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีใหเ้ลือกเขา้ไปทานท่ีน่ี 
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ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 

 

 

 

 

ให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทวัร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 
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ทีพ่กั IN HOUSE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

พเิศษ !!!!!! แจ้งลูกค้าให้ทราบ หลงัจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นเมนูอาหาร จาก  

“ เมนูสเต็กจานร้อน ” เป็น “Banana New Paradise”เพือ่อรรถรสและความหลากหลายของอาหาร จึงแจ้งลูกค้าเพือ่ทราบ*** 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม หนานโถว • วัดเหวินหวู่ •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซ าจ๋ัง •  ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • ตลาดซีเหมนิตงิ     (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมือง หนานโถว น าท่าน 

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัด
กวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่น
สร้างข้ึนหลังจากท าการสร้างเข่ือนท าให้วดั
เก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ข่ือน การออกแบบของวดั
เหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกบัพระราชวงักู้กง 
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ
เจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ และ
คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด 
เหวนิหวู่นี ้ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 
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จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไต้หวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริย ัน

จันทร า  ม าจ าก  ทิ ศต ะวันออกของ

ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ย

พระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจาก

การสร้างเข่ือนกักเก็บน ้ าท าให้มีขนาด

ก ว้ า ง ข ว า ง  แ ล ะ มี ค ว า ม สู ง เ ห นื อ

ระดับน ้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วย

เทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการ

ดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด จากน้ัน น ำท่ำนสักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ัง

หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขำริมทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ ช่ือของพระในสมยัรำชวงศ์ถงัท่ีเดินทำงไป

อญัเชิญพระไตรปิฎกจำกดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่ำนทำงกำรประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษำไว ้และได้

แบ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่ำนไดเ้ก็บรักษำไวท่ี้น่ี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!**เมนูหม้อน่ึงจักรพรรดิ 

เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 

จากน้ัน น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ขา้วตงั
สาหร่าย ฯลฯ  

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

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

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง

เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ

ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

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 าท่าน เดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 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 ่า  อสิระอาหารค ่า ณ ซีเหมินติง  
 
 
 
 
ทีพ่กั  THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่น า้แร่ส่วนตัวในห้องพกัช่วยให้เลอืดหมุนเวียนดี 

  

 

  
 
 

 

 

 

วนัทีส่ี่ อทุยานแห่งชาตเิหย่หลวิ • ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน  • ศูนย์เคร่ืองส าอาง • ตกึไทเป 101 •  ผลติภัณฑ์สร้อย 

Germanium • กรุงเทพฯ          (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
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จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม

ยืน่ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก

การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป

มงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ชมววิของทะเลแปซิฟิคน ้าทะเลสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขดุ

ทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน 

ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมววิทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคม

ไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก จากน้ัน แวะซ้ือสินคำ้ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส ำอำงต่ำงๆท่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง 
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จากน้ัน น ำท่ำนถ่ำยรูปชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นช้ัน89)ตึกระฟ้ำสูงท่ีสุดในมหำนครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด

ในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรำงวลั “ผูน้ ำกำรออกแบบพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม” 

ตึก ไทเป 101 มีจ ำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้ำงสรรพสินค้ำ และ

ร้ำนอำหำรชั้นน ำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ 

ภำยในตึกยงัมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ี

ควำมเร็ว 1,010 เมตรต่อนำที ใชข้ึ้นจำกชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเ้วลำเพียง 37 วนิำที เพื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89 
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จากน้ัน น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์

สร้อย Germanium ซ่ึงท ำเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อยขอ้มือซ่ึงมีกำรฝังแร่ Germanium ลงไปมี

คุณสมบติั ลดผลกระทบจำกรังสีจำกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับควำมสมดุลในระบบต่ำงๆของร่ำงกำยสำมำรถ

ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ควำมดนั อมัพำต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลำฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภำยในศูนย์

แห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจำก ปะการังสีแดง อญัมณีล ้ ำค่ำจำกใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน 

ต่ำงๆ ทั้งยงัมีปะกำรังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับำ้นชำวไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบำรมีในกำรปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

น าท่าน  เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG635 มีอาหารบนเคร่ืองบริการ 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดนิทาง ไต้หวนั ไถจง ทะเลสาบสุริยนัจันทรา อุทยานเย๋หลิว่ 

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน 4 วนั 3 คนื โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

19 ธ.ค.62  22 ธ.ค.62 25+1 19,900 19,500 18,900 4,000 

23 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

25 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

09 ม.ค.63 12 ม.ค.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

06 ก.พ.63 09 ก.พ.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

13 ก.พ.63 16 ก.พ.63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

27 ก.พ.63 01 ม.ีค.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

12 ม.ีค. 63 15 ม.ีค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 
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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 24,900 24,500 23,900 4,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้
ก าหนด สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ
ช าระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ในอตัรารวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกติ ทางทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิค่ะ 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายในประเทศเช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

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

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

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


