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06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินส ุวรรณภูม ิ ขาออก ชั �น 4  เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน ์เตอร ์สายการบ ิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เม ืองไทเปโดยสายการบ ิน CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI834 

(บร ิการอาหารและเครื6องดื6มบนเคร ื6องไป-กลบั) 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถิ6นเร ็วกว ่าประเทศไทย = ชั 6วโมง) 

จากน ั@น เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช ้เวลาเดินทาง B ชั 6วโมง)  

คํ6า �บริการอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! ชาบูบ ุฟเฟ่ต ์ สไตล์ไต ้หวนั 

วนัแรก สนามบินส ุวรรณภูม ิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร ์เก ็ต    

 � (-/-/เย ็น ) 
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ท ี6พกั GUIDE HOTEL TAICHUNG หร ือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต ้หวนั (เมืองไถจง) 

 
 

เช้า  �บริการอาหารเช ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน ั@น เ ดิน ทางส ู่เม ือ งหน านโถว น ําท่าน แวะ ชิมชาอู่หลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื�อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับ

ประโยชน์จากการดื�มชา ทั �งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว

เหลียน และเลือกซื�อชาอู่หลงที�ขึ�นชื�อของไต้หวันไปเป็นของฝากและ

ดื�มทานเอง 

วนัท ี6สอง ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● น ั 6งกระเช ้าส ูห่มู่บา้น O ชนเผ่า ● ล ่องเร ือทะเลสาบสรุ ิยนัจนัทรา ● วดัเหว ินหว ู่ ● ไถจง  

     � (เช ้า/กลางวนั /เย็น ) 
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น ําท่านสู่ หมู่บ ้านว ัฒ นธร รม  9 ชน เผ่า  อะบอ ริจ ิน  ฟอ โมซาน 

(FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE)  เป็น

อีกหนึ�งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที�รวบรวมความหลากหลาย

สีสันไว้ในที�เดียว มีทั �งหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตั �งอยู่

เมืองหนานโถว ซึ�งหมู่บ้านแห่งนี�เป็นสถานที� ที�จัดแสดงวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื�นเมืองแบบดั �งเดิม เช่น การ

เต้นรําแบบพื�นเมืองดั �งเดิม การร้องรําทําเพลงและการ

จําลองพิธีการแต่งงานแบบพื�นเมือง อีกทั �ง ยังมีหมู่บ้าน

จําลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื�อของที�ระลึก ณ ร้านขายของที�ระลึก ของแต่ละชนเผ่านอกจากนี� ยังมีสวนสนุกให้ท่านได้

สนุกสนานทั �งวันอย่างเต็มที�  

**สําหรบัท่านที6ต ้องการลงเล่นสวนน ํ@า กร ุณาเตรียมชุดเปลี6ยน 1 ช ุดค่ะ** 

สุดพิเศษ!! นําท ่านน ั 6งกระเช้าลอยฟ้าสู่หม ูบ่้านว ัฒนธรรมชนเผ่า ระหว ่างที6โดยสารกระเช ้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมววิได้ท ั 6วทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา (รวมค่า

น ั 6งกระเช้าแลว้) 

  

เท ี6ยง � บร ิการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมน ูปลาประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร นําท่าน ล ่องเร ือชมความงามของทะเลสาบสุร ิยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งนํ�าจืดใหญ่ที�สุดบนเกาะไต้หวัน ที�มาของชื�อทะเลสาบ

สุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ

สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื�อนกักเก็บนํ�าทําให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ�าทะเล ;<= เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมี

อากาศเย็นสบายตลอดทั �งปีและนํ�าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากได้รับการดูแลเรื�องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด 
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จากน ั@น  นําท่านสักการะเทพเจ ้ากวนอู ณ วดัเหวินหวู่หร ือ วดักวน

อ ู วัดแห่งนี�เป็นวัดใหม่ที�ทางการญี�ปุ่ นสร้างขึ�นหลังจากทําการ

สร้างเขื�อนทําให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื�อน การออกแบบของ

วัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื�อ

สตัย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอ ู ณ วดั เห

ว ินหว ู่นี@ ชาวไต ้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ6งลมเพื6อ เป็นการ

ส ักการะองค์เทพเจ้ากวนอ ู  จากนั@น  น ําท่านเดินทาง

กลบัเม ืองไถจง  

คํ6า �บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! สเต็กจานร ้อน และ สลดับารบ์ุฟเฟ่ต ์

ให ้ท ่านได้เล ือกสรร หม ู ไก่ เนื@อ ปลา และ บ ุฟเฟ่ตส์ลดับาร ์ สามารถแจ้งกับหวัหน้าทัวร ์ในวนัเดินทาง 

ที6พกั  GUIDE HOTEL TAICHUNG หร ือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต ้หวนั (เม ืองไถจง) 
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เช้า  �บริการอาหารเช ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน ั@น เดินทางส ู่เมืองไทเป (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ั 6วโมง) นําท่านแวะชม ร ้านขนมพายสับปะรดร้านนี�เป็นร้านซึ�งได้การรับรองคุณภาพจาก

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด 

หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน ั@น นําท่านชม ตึก ไทเป 101(ไม่ร วมบตัรข ึ@น ชั @น 89) ตึก

ระฟ้าสูงที�สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที�สูงที�สุด ใน

โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 

ไ ด้รับ ราง วัล  “ ผู้นํ าการออก แบ บพ ลัง ง า น แล ะ

สิ�งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั �นทั �งหมด 101 

ชั �น  แ ละ  ชั �น ใ ต้ดิ น อี ก  5 ชั �น  ชั �น  1-5 จ ะ เ ป็ น 

ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั �นนําเช่น DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที�เร็วที�สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที�ความเร็ว 1,010 

เมตรต่อนาที ใช้ขึ�นจากชั �น 5 ไปยัง ชั �น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพื�อไปชมวิว ณ ชั �น 89 

วนัที6สาม ไถจง ● ไทเป ● ร ้านพายสับปะรด ● ต ึกไทเป =\= (ไม ่รวมค่าข ึ@นตึก) ● ศูนย์เคร ื6องส ําอาง ● อนุสรณ์สถานเจ ียงไคเช็ค ● 

วดัหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร ์เก ็ต        

    � (เช ้า/กลางวนั/อิสระ ) 
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จากน ั@น  แวะซื�อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางต่าง  ๆที�ศูนย ์เครื6องส ําอาง 

เท ี6ยง � บร ิการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมน ูเสี6ยวหลงเปา 

จากน ั@น  นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจ ียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สําคัญ รถ และ จําลองห้อง

ทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ�งภายในยังมีพระบรมฉายา

ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลที� 9 ของไทย ครั �งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื�อวันที� 

5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์
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สถานแห่งนี�คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั�นสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ�งจะเปลี�ยนเวรทุกๆชั �วโมง 

 

จากน ั@น  เดินทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ�งในวัดที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั �งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ

เกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ�นโดยคนจีนชาวฝูเจีtยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื�อเป็นสถานที�สกัการะบูชาสิ�งศักดิ uสิทธิ uตามความเชื�อของชาวจีน มีรูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทําให้ที�นี�

เป็นอีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป โดยมาจากทั �งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืwอ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที�เกี�ยวข้องกับการเดินทาง , 

เทพเจ้ากวนอู เรื�องความซื�อสตัย์และหน้าที�การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที�เชื�อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 
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จากน ั@น นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต  (อิสระอาหารคํ6าตามอัธยาศัย)หรือที�คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ�งของ

วัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ�งของนักท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี�เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว 

นํ�าเงิน โดยสงัเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ�งราคาถูกกว่า

ไทยประมาณ x= % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ�งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ   
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คํ6า �อิสระอาหารคํ6า ณ ตลาดซีเหม ินติง ไนท์มาร ์เก็ต  

ท ี6พกั MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หร ือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต ้หวนั  

 
เช้า  �บริการอาหารเช ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน ั@น นําท่านแวะชมของที�ระลึก ผลิตภณัฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ�งทําเป็นเครื�องประดับทั �งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ�งมีการฝังแร่ Germanium ลง

ไป มีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน 

อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื�นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั �นลงและภายในศูนย์แห่งนี�ยังมีผลิตภัณฑ์เครื�องประดับจากปะการงัส ีแดงอัญมณีลํ�าค่าจาก

ใต้ทะเลของใต้หวัน ทั �งจี�ประดับ แหวน ต่างๆ  

วนัที6ส ี6 ไทเป ● ศ ูนย์ความคิดสร ้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย ์ GERMANIUM และ ปะการ ังส ีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบนิ

ส ุวรรณภูม ิ กร ุงเทพฯ    �  (เช ้า/อิสระ/- ) 
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จากน ั@น แวะถ่ายรูป ศูนย ์ความคิดสร ้างสรรค์ ฮว ่าซาน(Huashan 

1914 Creative Park) ก่อนเดิมพื�นที�นี�เคยเป็นโรงงานผลิต

ไวน์และบุหรี�เก่าขนาดใหญ่ที�มีคนงานอยู่มากกว่า ~== คน 

ต่อมาได้ย้ายโรงงานออกไปจนปล่อทิ�งร้างไว้มากกว่า �= ปี 

จนทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแล ปรังปรุงเปลี�ยนแปลงครั �งใหญ่ให้

กลายเป็นพื�นที�สําหรับงานศิลปะและเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ให้เหล่าฮิปสเตอร์ได้มาเดิน

ถ่ายรูปเล่น อีกทั �งด้วยความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยังมีการ

เปลี�ยนแปลงไปเรื�อยๆตามการแสดงจึงทําให้ที�นี�กลายเป็นสถานที�ถ่ายภาพพรีเวดดิ�ง ยอดนิยมของคู่รักชาวไทเปอีกด้วย  

ได้เวลาสมควร น ําท ่านเดินทางส ู่สนามบินเถาหยวน 

11.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  เพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

13.50 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI835  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช ั 6วโมง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ไต ้หวนั บินหรู เท ี6ยวคุ้ม  4 วนั  3 ค ืน   
         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เริ6ม เดินทาง จาํนวน  ผู้ใหญ ่ เด็กมีเต ียง เด็กไมม่ ีเตียง พกัเด ี6ยว 

23-26 ก.พ.tt 25+1 19,999 19,999 19,999 4,500 

04-07 มี.ค.tt 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 
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(ว ันหยุด) 

Bx-Bt มี.ค.tt 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

14-17 เม .ย.tt 25+1 26,999 26,999 25,999 4,500 

\y-\z พ.ค.tt 

(ว ันหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

\=-\y ม ิ.ย.tt 

(ว ันหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

Bz-x\ ก.ค.tt 

(ว ันหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

10-13 ส.ค.tt 

(ว ันหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

21-24 ก.ย.tt 25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

05-08 ต.ค.tt 25+1 21,999 21,999 20,999 4,500 

=O-BB ต.ค.tt 

(ว ันหยุด) 
25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

 
**หมายเหตุ!! ราคาตั {ว INFANT รบกวนเช็คกบัทางบริษัทฯ อ ีกคร ั @ง** 

 

**โปรแกรมอาจม ีการสลบัสบัเปล ี6ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน ์ล ูกค้าเป็นส ําค ัญ** 
 

**กรณีพกั x ท่าน กร ุณาแจ้งเจ้าหน้าที6ก ่อนทําการจอง เนื6องจากห้องพกั x ท่าน ม ีจํานวนจ ํากดั** 
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อ ัตราค่าบร ิการรวม 

� ตั wวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบ ิน CHINA AIRLINES อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั wวไม่สามารถระบุที�นั �งได้  เป็น

ตั wวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

� ที�พกัโรงแรมตามรายการ x คืน พกัห้องละ �-x ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 

� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน �x กก.ต่อ � ใบ(โหลดได้ท ่านละ = ใบ)กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry 7 กก.ต่อ � ใบ 

� ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ uในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� นํ�าดื�มบริการบนรถวันละ � ขวด/ท่าน 

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตั wวทุกชนิด (สงวนสิทธิ| เก ็บเพิ6มหากสายการบ ินปรบัข ึ@นก่อนวนัเดินทาง) 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน �,000,=== บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื6อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบตั ิเหต ุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที6ได ้รบัอ ุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม ่คุ้มครองถึง

การสูญเสียทรพัย ์สินส ่วนต ัวและไม่ค ุ้มครองโรคประจ ําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบร ิการไมร่วม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ 

× ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด �x กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�ส ั �งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก

เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม ; % และภาษีหัก ณ ที�จ่าย x% 
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× ค่าทิปไกด์ท้องถิ6น ,พนักงานขบัรถ,ผู้ช ่วยคนขบัรถ 1,500 NT/ทร ิป/ลูกทัวร์ 1 ท ่าน(บงัค ับตามระเบ ียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว ้นเด็กอายตุ ํ6า

กว ่า 2 ปีบริบ ูรณ์) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ตามสินน ํ@าใจของทุกท่านค่ะ(ไม ่รวมในทิปไกด์ท ้องถิ6นและคนขับรถนะคะแต่ไม ่บงัคับทิปค่ะ) 

**ขณะนี�นักท่องเที�ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซ่าเข้า-ออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ�ม ตามที�สถานทูต

กําหนด (ไม่รวมค่าบริการ)** 

**กรุณาอ ่านรายละเอ ียดโปรแกรมทัวร์และเงื6อนไขต่างๆ ก ่อนทําการจองและชําระเงิน** 
 

เงื6อนไขการสํารองที6น ั 6งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร ์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจํา =5,\\\ บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั �นถือว่าท่านยกเลิก

การเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเล ิก : (จอยกร ุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ~< วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง �= วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 

• ยกเลิกน้อยกว่า ~< วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ <=% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั �งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

• ยกเลิกน้อยกว่า x= วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ uเก็บเงินค่าทัวร์ทั �งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

กรณียกเล ิก : (ต ัดกร ุ๊ป ) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหย ุดเทศกาล,วนัหย ุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบร ิษัทฯขอสงวนสิทธิ| ย ึดเงินมดัจ ําโดยไม่ม ีเงื6อนไขใดๆ ทั @งสิ @น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน �= วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ| ย ึดเงินมดัจ ําโดยไมม่ ีเงื6อนไขใดๆทั @งสิ@น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ| เก็บเงินค่าทัวรท์ ั@งหมดโดยไม ่ม ีเงื6อนไขใดๆทั @งสิ @น 

กรณีเจ ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทั �งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง ; วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ uในการคืนเงินทุกกรณี 
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เงื6อนไขอื6น ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ uในการเก็บค่าใช้จ่ายทั �งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่าน

ข ึ@นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที6ม ีผ ู้เดินทางไม ่ถึง 15 ท ่าน ขอสงวนสิทธิ| เลื6อนวนัเดินทาง หร ือ ยกเล ิกการเดินทาง โดย

ทางบร ิษัทจะแจ ้งให ้ท ่านทราบล ่วงหน้า =\ วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั wวภายใน เช่น (ตั wวเครื�องบิน, ตั wวรถทัวร์, ตั wวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั �งก่อนทําการออกตั wว เนื�องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบร ิษัทฯ จะไม ่รบัผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท ่านออกต ั {วภายในโดยไม ่แจ้งให ้ทราบ

และหากไฟล์ทบ ินม ีการปรบัเปล ี6ยนเวลาบ ินเพราะถือว ่าท ่านยอมรบัในเงื6อนไขดังกล่าว  

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที�สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ�มตั �งแต่ท่าน

จองทัวร์ มิฉะนั�นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ�มเติม 

• กรณีใช ้หน ังสือ เดินทางราชการ (เล ่มนํ@าเงิน) เดินทางเพื6อการท่องเที6ยวกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข ้า – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ| ไม่ค ืนค่าท ัวร ์และรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั @งสิ @น  

• เม ื6อ ท ่านได้ชําระ เงินมดัจ ําหร ือ ทั @งหมด  ทางบร ิษัทฯจะถือว ่าท ่านร ับทราบและยอมรบั ใน เงื6อน ไขต่างๆของบร ิษัทฯที6ได ้ระบ ุไว ้ใน รายการทัวร ์

ท ั @งหมด 

รายละเอ ียดเพิ6มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิ uในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

กรณีจองทัวร์วนัหยุดเทศกาล ,วันหยุดน ักขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวต ่อเนื6อง และได้มีการแจ ้งยกเลิกทัวร์ ทางบร ิษัทฯขอสงวน

สิทธิ| เก็บค ่าท ัวร ์ทั @งหมด โดยไม่ม ีเงื6อนไขใด ๆ ทั @งสิ @น 
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� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมี

อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรื อใน

กรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั �งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ uที�จะ

ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

� ตั wวเครื�องบินเป็นตั wวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตร

โดยสารสูงขึ�น ตามอัตราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ uปรับราคาตั wวดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื� อนไข

ข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั �งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter 

Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั �น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ�า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั �งตราปั tมลายการ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของ

ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั �ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ 

ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

� กรณี “หญิงตั �งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

� ภาพที6ใช้เพื6อการโฆษณาเท่าน ั@น 
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� การท่องเที�ยวประเทศไต้หวันนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดังกล่าว คือ ร้านสบัประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป็น

ต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 
 

 

 

รายละเอียดห้องพกัที6ประเทศไต้หวนั 

� ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในไต้หวันห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ�าบางโรงแรมแต่ 

ละชั �นจะมี  เพียงไม่กี�ห้องซึ�งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั �นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ�ง

ขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ควรอ ่านเงื6อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้แล ้วจ ึงม ดัจําเพื6อประโยชน์ของท่านเอง ทาง

บร ิษัทฯจะถือว ่า ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื6อนไขตา่งๆของบร ิษัทฯที6ได ้ระบุในรายการทวัร์ท ั @งหมด** 

 

********************************************************* 


