
 

 

รหสัทวัร ZET1903508 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทสโก ตวัพอขั้นสดุ EP.2] 4วนั 3คนื (TG) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – เจียอ้ี - รานชา – อุทยานแหงชาติอาลซีาน – 
เมืองไทจง - รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน 89) – ซีเหมินติงไนทมารเก็ต - ถนน
โบราณจ่ิวเฟم�น – อุทยานแหงชาติเยหลิว – MITSUI OUTLET PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – ลองเรอืทะเลสาบสรุิยันจันทรา – วัดพระถังซัม

จั๋ง – เจียอี ้
05.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน 

THAI AIRWAYS มีเจาหนาทีค่อยตอนรับ และบริการเช็คอินและกระเป�าเดินทาง  
08.15 น. เหิรฟ�าสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที่ยวบินที ่TG632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 
ช่ัวโมง)  

 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอน

ของดานศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลวน้ัน นําคณะเดินทางสู เมืองหนาน
โถว โดยรถโคชปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดของ
ประเทศไตหวัน และไดรบัการต้ังช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแม
แหงไตหวัน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ดวยเมนูแซนวชิ และน้ําผลไม    
บาย นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ ลองทะเลสาบสรุิยัน – จันทรา ซึง่เปนอีกหน่ึง

สถานทีท่องเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อกีแหงของชาวไตหวนั 
โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีมีจดุทองเทีย่วที่สําคัญมากมาย และทะเลสาบแหง
น้ียังมคีวามยาวถึง 33 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่
เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงน้ี อีกทัง้นําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจัง๋ที่ 
วัดพระถงัซัมจัง๋ ที่อันเชิญมาจากชมพทูวปี รวมถงึของกินที่พลาดไมไดเมือ่ใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ซึ่งถือเปนของกิน หรือของ
ทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวทีม่าเยือนยังทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ถือได
วาไมวาใครกต็องลิม้ลอง 



 

 

กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ปดไมสามารถลองเรือได ดวยปญหาสภาพ
อากาศ หรืออ่ืนใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินคาลองเรือทานละ 

50 NTD  
 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย เมนูบฟุเฟ�ตชาบูไตหวัน 

หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอ้ี เพื่อพักผอน พรอมเตรียมเดินทางสูอุทยาน
แหงชาติอาลีซานในวันรุงขึ้น 

พักที ่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง รานชา – อุทยานแหงชาติอาลซีาน – เมืองไทจง  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู อุทยานฯ อาลซีาน ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานทีม่ี
ช่ือเสียงสลับกบัภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ ราน
ชา ชาที่ขึน้ช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลกูบน



 

 

เขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากทีค่น
ไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก จากน้ันเดินทางตอสูอุทานแหงชาติอาลีซาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารจีนทองถิน่ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
  หลังอาหารกลางวันนําทานชมจดุทองเที่ยวสําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึง่

เปนอุทยานที่มคีวามสวยงาม และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของไตหวัน อทุยานฯ อาลซีาน เปน
อุทยานทีม่ีสวยงาม มคีวามสมบูรณของธรรมชาตอิยูมาก และมีช่ือเสียงที่สดุของ
ไตหวันใหทานเดินชมดืม่ด่ํากับธรรมชาติของป�าศกัด์ิสิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทาง
ทานจะไดสมัผัสกบักบัตนสนสูงชัน อายกุวา 1,000ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลก
ตา และตนไมนานาพันธุ ซึ่งประมาณกลางเดอืนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกป 
ทุกทานจะสามารถชมดอกซากรุะบานสะพรั่งสวยงามไดภายในวดัแหงน้ี แตทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆอีกดวย จากน้ันนําทาน น่ังรถไฟโบราณ กลับลงสู
สถานนีรถบัส  

 

 
 

และเดินทางมุงหนาสู เมืองไถจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองที่เปน
ศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น 
พักที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือ
เทียบเทาระดบัเดียวกัน 



 

 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซึ่ง
การแชน้ําแรเช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

วันทีส่าม ไทเป – รานสรอยสุขภาพ – รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน 
89) – ซีเหมินตงิไนทมารเกต็  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของ

ไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูตอนเหนือ
ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมา
เน่ียม) ที่เปนเคร่ืองประดับเพือ่สุขภาพ มีทัง้แบบสรอยขอมอื และสรอยคอ มี
คุณสมบัติในการป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทัง้มี
ชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ  
นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวันที่ รานเหวย
เกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปนขนมช่ือดังอยางพายสับปะรดอบ
ใหมๆ  สดๆ มีรสชาติของแป�งและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อกีทัง้ยังมีพาย
เผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรปคอรนชีส 
จากน้ันพาทกุทานไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทกุทานไดสัมผัสรสชาติของ
อาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พรอมทัง้ความสดใหม ไมวาจะเปน ปูอลาสกา
กับกุงลอบสเตอร อาหารปรุงสดสไตลญี่ปุ�น กุง ปู หอยนางรม หรือปم�งยาง บารบีคิว 
และอีกมากมาย  

 



 

 

 
 
เที่ยง อิสระม้ืออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา ใหทานไดเลือกรบัประทานตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 

Hall) ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถงึอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเวลาในการสรางถงึ 
3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 
ทานสามารถชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวตัิศาสตรสําคญัที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธบิดีเจียงไค
เช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนาย้ิมแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กาํแพงดานในหลังจะมขีอความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนทีช้ั่นลางของ



 

 

อนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัตขิองอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีก
ทั้งทั้งยังมีการจดัโชวสิ่งของเครือ่งใช รวมถงึภาพถาย และอีกหนึง่พิเศษหาก
ใครไดมาเย่ียมทีแ่หงน้ีคอื พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึง่จะมีทกุๆตนช่ัวโมง ตัง้แตเวลา 
10:00-16:00 ของทุกวนั  

 
  แวะราน COSMETIC SHOP ทีม่ีเคร่ืองสาํอางรวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่

ขึ้นช่ือของไตหวันใหทกุทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป
101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกทีม่คีวามสงูเปนอันดับ 
5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึง่มคีวามสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดานลาง
เปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิเชน 
ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , 
COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  
LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , 
OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER 
DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เปนตน  

 
กรณีทีท่านตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมววิช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่
ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาต๋ัวขึ้นตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 

NTD 



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินตงิ (Xi Men Ding) ต้ังอยูในเมืองไทเป ที่
แหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรงุเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทนัสมัย
ของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ
สินคาแฟชัน่ เสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค หรอืของ 
กิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอพัเดทแฟช่ันเรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่
มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทัง้สินคามีแบรนดของทีน้ียังถือได
วามีราคาทีถู่กเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกัน
อยางจุใจ 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นช่ืออีกหน่ึงอยางของไตหวัน ถึงจะมกีลิ่น
เหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาติของซอสทีกิ่นคูกับเตาหูเหม็นทอด
กรอบๆ มันเขากันดีอยางลงตัว  

คํ่า  อิสระม้ืออาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
พักที ่  FUHSIN  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 
 
 
วันทีส่ี ่ ถนนโบราณจิ่วเฟم�น – อทุยานแหงชาติเยหลวิ – MITSUI OUTLET PARK - 

สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จิว่
เฟم�น ปจจุบันเปนสถานทีท่องเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกทีม่ีช่ือเสียงในไตหวัน 



 

 

เพลิดเพลนิกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานขายขนมและอาหารตางๆ 
โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟم�นที่หากใครมาเยือนทีแ่หงน้ีแลวไมควร
พลาดอันไดแก บัวลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และไอศครีมถั่วตัด และที่
แหงน้ียังมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนโดยเปนทางลาดชันและเปน
ขั้นบันได เพราะแบบน้ีจึงทาํใหโซนน้ีทกุทานจะมองเห็นเปนภาพโรงน้ําชาที่เปน
อาคารไมต้ังเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมอืนดังในรูปที่สวยงาม ซึง่กลายเปนแรงบันดาล
ใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเร่ืองดังจาก เร่ือง SPIRITED AWAY จากคาย 
STUDIO GHIBLI   

 

 
แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  

บัวลอยของไตหวันจะช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มากครับ แตละสีกค็นละรสและมคีวามหนึบไม
เทากันครับ สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมๆ
หวานๆ สามารถสัง่ไดทั้งแบบรอนและเย็น  

 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนูซฟูี�ด  

จากน้ันนําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาต ิเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตัง้อยูทางสวนเหนือ
สุดของเกาะไตหวัน มีลกัษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ํา



 

 

ทะเลและลม ทะเล ทาํใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลักษณะตางๆ นาต่ืนตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลก 
 

 
 
จากน้ันนําทกุทานชอปปم�งแบบจดัเตม็ที ่MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักช
อปทัง้หลาย โดยที่ทกุทานสามารถซื้อรองเทา กระเป�า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ที่เปน
แบรนดยอดฮติติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู สนามบนิเถาหยวน  

20.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง)     

23.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
************************************** 
** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่ก
ครัง้กอนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

 
1 เด็ก 2 ผูใหญ 
 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

09 - 12  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
16 – 19  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
06 - 09  กุมภาพันธ 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 
13 – 16  กุมภาพันธ 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
20 - 23  กุมภาพันธ 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
05 - 08  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
12 - 15  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
19 - 22  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
26 – 29  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
03 – 06 เมษายน 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 
10 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 9,999 14,999 
12 – 15 เมษายน 2563 28,999 28,999 9,999 16,999 
23 – 26 เมษายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 
03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 
14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 
18 – 21 มิถุนายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 
 
** ราคาเดก็อายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตหวนัรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมท
สินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะ



 

 

เขารานรฐับาลทกุเมือง หรอืหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  
**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานงึถงึผลประโยชนและความปลอดภยัของลกูคาเปนหลัก** 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม

รายการ  
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาทําหนังสอืเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ
หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศกลับมา
ใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวันกําหนด 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนาทวัรกอนการใชบริการ)  
คาทิปคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการทีชํ่าระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ
ที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ



 

 

เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การ
จองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ



 

 

เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ี
วีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํา นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดั
จํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กบัสถานการณ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    

8. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลงิ คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

9. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักาํกับเทาน้ัน      
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไมเกิน 10 ช้ิน โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา สิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่าํหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน     



 

 

1.1 สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น    

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี   
2.1 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถอืขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณ

ที่จํากดั   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองที่มคีวามจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอย
กวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมกีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอร่ีสาํรองทีม่คีวามจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอร่ีสํารองทีม่คีวามจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เคร่ืองในทกุกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณ ี
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