
 

 

รหสัทวัร  BID1903345 
ทัวรไตหวัน มหศัจรรย....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เยหลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG) 
วัดเหวินหวู - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วดัพระถงัซําจัง๋ - ไทเป 
รานขนมพายสับปะรด - อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ - ตลาดซีเหมินตงิ 
อุทยานแหงชาติเหยหลวิ - ถนนโบราณจิ่วเฟم�น - ศูนยเครื่องสําอาง 
ตึกไทเป 101 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก  สุวรรณภูม ิ • เถาหยวน • ไถจง • หมูบานสายรุง  • เจียอ้ี   
  ไ(-/SET BOX/เย็น) 
06.00 น. พรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 4  สายการบินไทย 

THAI AIRWAYS โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.25 น. ออกเดินทางสู สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยเที่ยวบิน TG632  
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
เรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นเรว็กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
ระหวางทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของวางและชานมเครื่องดื่มขึ้นชื่อของ

ไตหวัน 
จากนั้น  นําทานเดินทางสูเมือง ไถจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัย
มาอยูกันที่ไตหวัน ซึ่งสรางขึ้นอยางงายๆจากวสัดุทัว่ไป แตไดรับการเพนทเปนลวดลาย
ตางๆดวยสีสันสดใสตามผนงัและกําแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบุคคลทัว่ไปทาํให
มีชื่อเสียงจนกลายเปนแหลงทองเที่ยวชือ่ดงัของเมืองไทจงไปในที่สดุ 

 

 

 

 
 



 

 

จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมอืงเจียอี ้(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
คํ่า  ไบรกิารอาหารเยน็ พิเศษ!! บฟุเฟตชาบูหมาลาหรือทานซปุนํ้าใสใหทานได
เลือกสรร  
ที่พกั TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง เจียอ้ี • อาลีซาน • นัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอูหลง  • ไถจง •  

MIYAHARA ICE CREAM • ฟ�งเจีย๋ไนทมาเก็ตไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานทีม่ีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด

ในเกาะไตหวัน นําทานเดินชมอทุยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยป�าสนอายุ
หลายรอยป ไปจนถึงอายุ 2,500 ปและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันป สกัการะ
เจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นําทานนั่งรถไฟโบราณ
ชมอุทยาน (รวมคารถไฟแลว) ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกบับรรยากาศ
ของอุทยานทีม่ีความอดุมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดกูาล 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหาร
จีนพื้นเมือง 
จากนั้น นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชง

ชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธี
และไดรับประโยชนจากการดืม่ชา ทัง้ชาอูหลง
จากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือก
ซื้อชาอูหลงทีข่ึ้นชือ่ของไตหวันไปเปนของฝาก
และดืม่ทานเอง   จากนั้น นําทานเดินทางกลบัเมืองไถจง เดนิทางสูราน 
MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮารา)  

★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สดุยอดรานของหวานเมือง
ไทจง ทีม่ดีีทัง้ความสวยและความอรอย เปนรานไอตมิและรานอาหารชือ่ดังของเมอืงไท
จง เดมิทีรานนีเ้ปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดดัแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แต
ยังคงกลิ่นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมี
จุดขายเฉพาะตวันี่ทําใหราน Miyahara ดงึดดูลูกคาอยางไมขาดสาย 

 

 

 

 

 

 
 
นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคนืที่ใหญทีสุ่ดในไตหวัน ฟ�งเจี๋ยไนทมาเกต็ ถนนคนเดินของ

เมืองไถจง มีสิ้นคาหลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทาผาใบ สวน
ใหญจําหนายอาหารตางๆ ทัง้มื้อหลกัและอาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานม
ไขมกุ มันทอด อาหารปم�งยาง ฯลฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แจงลูกคาใหทราบ หลังจากเดือนกุมภพันธ 2563 เปนตนไปทางบริษทัฯ ขออนุญาตทาํการ

เปลี่ยนตลาดกลางคืน จาก  
“ ฟ�งเจ๋ียไนทมาเก็ต ” เปน “ตลาดอี๋จงไนทมาเก็ต”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของ

อาหาร จงึแจงลูกคาเพื่อทราบ*** 
นําทาน เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคนืที่ใหญทีสุ่ดในไตหวัน อี๋จงไนทมาเกต็ถนนคนเดินอี้จงเปน

หนึ่งในถนนที่นาสนใจ มีทัง้แฟชัน่ เส้ือผา รองเทา ที่ทันสมัยราคาไมแพง อาหารทาน
เลน ของกิน ที่นีค่อนขางคกึคักชวงเวลากลางวันจันถงึกลางคนืเลย เพราะวาอยูตดิกบั
มหาวิทยาลัย ดังนัน้พวกแฟชั่นจะเนนกลุมวัยรุนนกัศึกษา รวมถงึรานอาหารและคาเฟ� 
ตางๆ กม็ีใหเลือกเขาไปทานที่นี ่



 

 

 
คํ่า ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนสูเตกจานรอน 
 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 

  
 

 
 
 
 
 

 

ที่พกั IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

พิเศษ !!!!!! แจงลูกคาใหทราบ หลังจากเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนตนไปทางบริษทัฯ ขอ
อนุญาตทําการเปลี่ยนเมนูอาหาร จาก  

“ เมนสูเต็กจานรอน ” เปน “Banana New Paradise”เพื่ออรรถรสและความหลากหลายของ
อาหาร จงึแจงลูกคาเพื่อทราบ*** 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่าม หนานโถว • วดัเหวินหวู •  ทะเลสาบสรุิยนัจันทรา • วัดพระถังซําจั๋ง •  ไทเป • ราน
ขนมพายสบัปะรด • อนสุรณสถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง   
  ไ(เชา/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น นําทานเดินทางสูเมือง หนานโถว 

นําทาน สักการะเทพเจากวนอ ูณ 
วัดเหวินหวูหรือ วัดกวนอ ูวดัแหง
นี้เปนวดัใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้น
หลังจากทาํการสรางเขือ่นทําใหวดั
เกา 2 วดั จมอยูไตเขื่อน การ
ออกแบบของวดัเหวินหวูโครงสราง
คลายกับพระราชวังกูกง ของ
ประเทศจีน ภายในวิหารประดษิฐาน
เทพเจากวนอ ูเทพเจาแหงความซื้อสตัย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู 
ณ วดั เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพ
เจากวนอ ู



 

 

จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสรุิยันจันทราหรอื SUN MOON LAKE
แหลงนํา้จืดใหญที่สุดบนเกาะ
ไตหวัน ทีม่าของชื่อทะเลสาบ
สุริยันจนัทรา มาจาก ทศิ
ตะวันออกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระอาทติย และ 
ทิศตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทร 
ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจาก
การสรางเขื่อนกักเก็บนํา้ทําใหมขีนาดกวางขวาง และมีความสงูเหนือระดับนํ้าทะเล 
750 เมตร ลอมรอบดวยเทอืกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปและนํ้าใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเรือ่งความสะอาดและมล
พิศอยางเครงครดั จากนัน้ นําทานสักการะอฐัิของพระถังซาํจ๋ัง ณ วัดพระถังซาํจ๋ัง
หรือ วัดเสวียนกวง ตัง้อยูบนเนินเขารมิทะเลสาบสุริยนัจันทรา ชื่อของพระในสมัย
ราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพทูวปีเดมิอฐัิของทาน
ทางการประเทศญี่ปุ�นเปนผูเก็บดูแลรกัษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวนั 
ปจจุบันอัฐขิองทานไดเก็บรกัษาไวทีน่ี ่

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!**เมนหูมอนึ่งจักรพรรด ิ
เดินทางสูไทเป (ใชเวลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) 

จากนั้น นําทานแวะชม รานขนมพายสบัปะรด รานนี้เปนรานซ่ึงไดการรบัรองคุณภาพจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนาํไดแก ขนม
พายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผน ขาวตงัสาหราย ฯลฯ  

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 
อนุสรณรําลึกถงึทานอดตีประธานาธิบดีไตหวนั รวบรวม ประวตัิ  ของใชสําคัญ รถ และ 
จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค เชค็ ซึง่ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครัง้เสด็จเยือน
ประเทศไตหวันเมือ่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอกีอยาง ณ อนุสรณสถาน
แหงนีค้ือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรปูปم�นสํารดิ ทานเจียงไคเชค็ 
ซึ่งจะเปล่ียนเวรทกุๆชัว่โมง 



 

 

 

 

 

 

 

 
นําทาน เดินทางสู ซีเหมินติง (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) หรือทีค่นไทยรูจกักันในนาม 

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานชอปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวนั ยังเปน
แหลงชอ็ปปم�งของนกัทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสี
ตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขางทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสี
ไวอยางเปนระเบียบรานคาแนะนําสําหรับนกัทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกวาไทย
ประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M 
, MUJI ซึ่งรวมสินคารุนหายากและราคาถกูมากๆ  

คํ่า  ไอิสระอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง  
 
ที่พกั  THE LOFT SEASIDE HOTEL ใหทานไดแชนํ้าแรสวนตัวในหองพกัชวยใหเลือด
หมุนเวียนด ี
  
 
  
 
 

 
 

 
วันทีส่ี ่ อุทยานแหงชาติเหยหลวิ • ถนนโบราณจิ่วเฟم�น  • ศูนยเครื่องสําอาง • ตกึไทเป 

101 •  ผลติภณัฑสรอย Germanium • กรุงเทพฯ    ไ(เชา/กลางวัน/-) 



 

 

เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น นําทานชม อทุยานแหงชาติเยหลิว่YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของ

ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลื่อนทีข่องแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึง่เกิดจากการกดัเซาะของนํ้าทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หนิรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจาหญิง หินรูปมงักร 
และฟอสซิลของสตัวทะเลดึกดาํบรรพ ชมวิวของทะเลแปซิฟคนํ้าทะเลสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�นJiufen Old Street หมูบานโบราณบนไหลเขา

ซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขดุทองชื่อดงัของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดงึดูดใจใหนักทองเทีย่วมาเยอืน ชมรานรวงตางๆทัง้รานนํา้ชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนกัทองเที่ยวจํานวนมาก จากนั้น 
แวะซือ้สินคาผลติภัณฑเครือ่งสําอางตางๆที ่ศนูยเครื่องสําอาง 

 
 
 
 
 
จากนั้น นําทานถายรูปชม ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟ�าสูงที่สุดในมหานคร

ไทเป และเปนตกึที่สงูที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรับ



 

 

รางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและส่ิงแวดลอม” ตกึ ไทเป 101 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 
101 ชั้น และ ชั้นใตดินอกี 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนาํ
เชน DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , 
CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมีลิฟตที่เรว็ที่สุดในโลก โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด
(Guinness Book World Records) ทีค่วามเรว็ 1,010 เมตรตอนาท ีใชขึน้จากชั้น 
5 ไปยงั ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมอืงไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทานแวะชม
ของที่ระลกึ ผลติภณัฑสรอย Germanium ซึ่งทําเปนเครือ่งประดับทั้งสรอยคอและ
สรอยขอมือซึง่มีการฝงแร Germanium ลงไปมคีุณสมบัต ิลดผลกระทบจากรงัสีจาก
อุปกรณอิเล็คทรอนคิสปรบัความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกัน
โรคหัวใจ ความดัน อมัพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตวัหลงัเจ็บป�วยใหสั้นลงและ
ภายในศูนยแหงนี้ยงัมผีลิตภัณฑเครื่องประดับจาก ปะการังสแีดง อัญมณีลํ้าคาจากใต
ทะเลของใตหวัน ทัง้จี้ประดับ แหวน ตางๆ ทั้งยังมปีะการงัแดงเปนตน ซึง่เปนของ
ประดับบานชาวไตหวันซ่ึงเปนส่ิงแสดงถงึบารมีในการปกครองผูใตบงัคับบญัชา 

นําทาน  เดินทางสูสนามบินเถาหยวน  เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลับสูประเทศไทย 
20.05 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอาหารบนเครื่อง
บริการ 

**ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง** 
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลมื 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตารางวันเดินทาง ไตหวนั ไถจง ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อทุยานเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณ จิ่วเฟم�น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิ THAI AIRWAY (TG) 

เริม่เดินทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเดก็ เด็กไมมีเตยีง พักเดี่ยว 

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 มี.ค.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

12 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 25+1 20,900 20,500 19,900 4,000 

14 มี.ค.63        17 มี.ค.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

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



 

 

28 มี.ค.63 31 มี.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 

25 เม.ย. 63 28 เม.ย. 63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

09 พ.ค.63 12 พ.ค.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

06 มิ.ย.63 09 มิ.ย.63 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบทุี่นั่งได 

โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด สะสมไมลการบินไทยได 50% 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หองพกัแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรือ

ตองการพกัเดี่ยวทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอน
การเดินทางเทานัน้ 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชและยานพาหนะ รบั–สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 20กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 

กก./1ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนงัสือเดนิทางไทย 
  คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ (PASSPORTไทยไดรบัการ

ยกเวนการทําวีซาเขาประเทศไตหวัน) 



 

 

  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเนต็,มินบิาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ ในอัตรารวม 1,200 NT/ลูกทัวร 1 ทาน/ทรปิ(บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคบัทปิคะ) 

**ขณะนี้นกัทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมา
ยื่นวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท หรือมากกวา
ตามทีส่ถานฑูตกําหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 
กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วัน มฉิะนั้นถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษิัทฯจะคืนเงินคามดัจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทนัหนักอนลวงหนา
เพียง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯกาํหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ



 

 

ทางบรษิัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บรษิทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มผีูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษิทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศเชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทาํการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆในกรณถีาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขดังกลาว 
7.ลูกคาที่ไมประสงคจะลงรานสินคาทีร่ะบตุามรายการทวัรเพิ่มทานละ 1,000 บาท/ราน 
8.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมนํ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

  เทีย่วบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไข
นี้ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัททัวร) 



 

 

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนญุาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่นี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมือ้,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญู
หายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดนิทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของ
ทานเอง** 


