
 

 

รหัสทัวร BID1901356 

ทัวรไตหวัน ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน (BR) 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   สกัการะอัฐิพระถังซําจั๋ง 
ขอพรเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู   ชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน 
น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป หมูบานสายรุง   ชมอุทยานธรณีเยหลิ่ว 
โขดหินรูปเศียรพระราชินี   ชมหมูบานโบราณจิ๋วเฟم�น   เขาชมพิพิธภัณฑกูกง 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ชอปปงยาน ซีเหมินติง   ตึกไทเป 101  

 



 

 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ         ไ(-/-/-) 
22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน EVA 

AIR (BR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผูหลี่ ● หนานโถว ● 

ล  อง เร ื อทะเลสาบส ุ ริ ยันจันทรา  วัดพระถั งซ ํ าจั ๋ ง  ●  วั ด เหวินหวู                                    
         ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

01.45 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินที ่BR206  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

  **พีเรียดตั้งแตวันที่ 15 พ.ย.62 เปนตนไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบินขาไป ดังน้ี** 
23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน EVA 

AIR (BR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
02.15 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินที ่BR206  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 



 

 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสูเมือง 
ผูหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ระหวางทาง บริการอาหารเชา ดวย SET BAKERY & MILK TEA 
จากน้ัน นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON 

LAKE แหลงนํ้าจืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา 
มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระอาทิตย และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง
เขื่อนกักเก็บนํ้าทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 750 
เมตร ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปและนํ ้าใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและ
มลพิศอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจ ีนพ ื ้น เม ืองเมน ูปลา
ประธานาธิบด ี
จากน้ัน นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง 

ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทาง
ไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของทานทางการประเทศญี่ปุ�น
เปนผูเก็บดูแลรักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอัฐิของทานได
เก็บรักษาไวที่น่ี 

จากน้ัน นําทาน สักการะเทพเจากวนอู ณ 
วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอู วัดแหงน้ี
เปนวัดใหมที ่ทางการญี่ปุ �นสรางขึ้น
หลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา 
2 วัด จมอยู ไตเขื ่อน การออกแบบ
ของวัดเหวินหวู โครงสรางคลายกับ
พระราชวังกู  กง ของประเทศจีน 
ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู 
เทพเจาแหงความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เห
วินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจา
กวนอู 

จากน้ัน  นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอี้ 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเตกจานรอน และ สลัดบารบุปเฟ�ต 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับ
หัวหนาทัวรในวนัเดินทางไดเลยคะ 

ที่พัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป ●รานใบชา ● ไถจง ● มิฮา

ยาราไอศกรีม   ● หมูบานสายรุง  ● ฝงเจ๋ียไนทมารเก็ต       
          ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดใน

เกาะไตหวัน นําทานเดินชมอุทยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยป�าสน
อายุหลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันป 
จากนั้น นําทานสักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน 
จากน้ัน นําทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
จากน้ัน นําทานชิมชาอู หลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทาน
ไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับประโยชน
จากการดื ่มชา ทั ้งชาอู หลงจากอาลี
ซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือก
ซื้อชาอูหลงที่ขึ้นชื่อของไตหวันไปเปน
ของฝากและดื ่มทานเอง   จากนั้น
 น ําท านเดินทางกลับเม ืองไถจง เดินทางส ู ร าน MIYAHARA ICE 
CREAM(มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สุดยอดรานของหวาน
เมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอย เปนรานไอติมและรานอาหารชื่อดัง
ของเมืองไทจง เดิมทีรานนี้เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหาร
และขายของฝาก แตยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลดวยการตกแตง
แนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทําใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคา
อยางไมขาดสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางสูหมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลาง

เมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทั่วไป แตไดรับ



 

 

การเพนทเปนลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบานจนเปนที่
สนใจของบุคคลทั่วไปทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมือง
ไทจงไปในที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต ถนนคนเดิน

ของเมืองไถจง มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทา
ผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเลน เชน ไกทอด
ฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ�ต 
ที่พัก IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไมรวมคา
บัตรขึ้นชั้น89) ● รานขนมพายสับปะรด ● พิพิธภัณฑกูกง ● ซีเหมินติงไนท
มาเก็ต          ไ(เชา/กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานแวะ

ชมของที ่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium ซึ ่งทําเปนเครื ่องประดับทั้ง
สรอยคอและสรอยขอมือซึ ่งมีการฝงแร Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลด
ผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของ
รางกายสามารถชวยป�องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลา
ฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจาก 
ปะการังสีแดง อัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้ง
ยังมีปะการังแดงเปนตน ซึ่งเปนของประดับบานชาวไตหวันซึ่งเปนสิ่งแสดงถึงบารมี
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

จากน้ัน นําทานถายรูปชม ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหา
นครไทเป และเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 
101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มี
จํานวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา 
และร านอาหารชั ้นน ําเช น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 
PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก 
โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 
1,010 เมตรตอนาที ใชขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที 
เพ่ือไปชมวิว ณ ช้ัน 89 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางกลับสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานแวะชมราน

ขนมพายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหง
ประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตังสาหราย 
ขนมโมจิรสชาติ  

จากน้ัน นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไตหวัน กูกง พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 ของ
โลกพิพิธภัณฑแหงนี้เปนสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติลํ้าคา 
ซึ่งบางชิ้นมีอายุยอนหลังไปถึง 
5 พันป จากพระราชวงศจีนทุก
ราชวงศ   ภายในพิพิธภัณฑ
ร ว บ ร ว ม ไ ว  ไ ด  ถ ึ ง ก ว า 
620,000 ชิ้น ซึ่งสมบัติลํ่าคา
เหลานี ้ทานประธานาธิบดีได
น ํ า ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น
แผนดินใหญโดยขนลงเรือมา
พรอมกับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไตหวัน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มี
มากจนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกที่มีชื่อเสียง เชน



 

 

หยกผักกาดขาว หยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามชั้น หมอโบราณ งาชางแกะสลักเปน
ตะกรอซอนกัน 21 ช้ัน มีใหชมตลอดป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)หรือที่คนไทยรูจักกัน

ในนาม สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน 
ยังเปนแหลงช็อปปم�งของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบง
โซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุ
หมายเลยและท ําส ี ไว
อยางเปนระเบียบ รานคา
แ น ะ น ํ า ส ํ า ห รั บ
นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่ง
ร า ค า ถ ู ก ก ว  า ไ ท ย
ประมาณ 30 % ไดแก 
ONITSUKA TIGER , 
NEW BALANCE , 
ADIDAS ,  H&M , 
MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหา
ยากและราคาถูกมากๆ 

 จากน้ัน  เดินทางสูที ่พัก SAKURA BAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว เมือง
ไทเป มาตรฐานไตหวัน 

 ใหทานไดผอนคลายความเม่ือยลาและกระตุนระบบไหลเวียนเลือด ดวยการ
แชนํ้าแร แบบสวนตัวในหองพัก 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา ไทเป ● อุทยานเยหลิ่ว ● หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ● อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 

● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ           ไ(เชา/กลางวัน/--) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี 

ของประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่
ของแผนเปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ําทะเลและลมทะเล ไฮไลทจะอยูท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา
หญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ ทานจะไดชมวิวของทะเล
แปซิฟคน้ําทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  ถนนโบราณจิ่วเฟ น Jiufen Old Street หมู�م บาน
โบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน เมื่อกาลเวลา



 

 

ผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน ชม
รานรวงตางๆทั้งรานนํ้าชา รานขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศนของบาน
โบราณซึ่งประดับดวยโคมไฟสีตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชม อนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

อนุสรณรําลึกถึงทานอดีตประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ 
และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง 
ณ อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปم�น
สําริด ทานเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
20.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 
       (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 

อุทยานเยหลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

24 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 25 19,900 19,900 18,900 5,000 
14 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
18 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 25 19,900 19,900 18,900 5,000 
02 ต.ค. 62 06 ต.ค. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 
23 ต.ค. 62 27 ต.ค. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 
14 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุ

ที่นั่งได โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน(หองพักแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคู

หรือตองการพักเด่ียวทานสามารถชําระคาบริการเพ่ิมเติมไดโดยทําการจองและ
ชําระเงินกอนการเดินทางเทานั้น 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชและยานพาหนะ รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสนิสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30กก./ทาน และ ถือขึน้เคร่ืองไดทานละ 7 กก./1
ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย 
 คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรับการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถผูชวยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 



 

 

 **ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะตองกลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 

1,700 บาท หรือมากกวาตามที่สถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ) ** 
 กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆ กอนทําการจองและชําระ

เงินคะ 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

 
 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชพาสปอรตขาราชการเลมสีนํ้าเงินเดินทาง จะตองทําวีซาเขาประเทศไตหวัน 
กรุณาแจงเจาหนาที่ทุกครั้งที่ทําการจอง 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครือ่งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


