
 

 

รหสัทวัร  BID2000485  
ทัวรจีน มหศัจรรย....ไตหวัน ไทเป บินหรู อยูสบาย 5 วนั 3 คืน (BR) 
ผูหลี่ ● หนานโถว ● ลองเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา  ● วดัพระถงัซําจัง๋ ● วัดเหวินหวู ● อทุยานอาลี
ซาน ● นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพันป ● รานใบชา ● ไถจง ● มฮิายาราไอศกรมี ● หมูบานสายรุง  
● ฝงเจี๋ยไนทมารเกต็ ● ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● ตกึไทเป 101(ไมรวมคา
บัตรขึ้นชั้น89) ● รานขนมพาย ● สับปะรด ● พิพิธภัณฑกูกง ● ซีเหมินติงไนทมาเกต็ ● อทุยานเย
หลิ่ว ● หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ● อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ   ไ(-/-/-) 
22.00 น. พรอมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ ขาออก ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน EVA AIR 

(BR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผูหลี่ ● หนานโถว ● ลองเรือ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซําจั๋ง ● วัดเหวินหวู      ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
01.45 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เที่ยวบินที ่BR206  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
  **พีเรียดตั้งแตวันที่ 14 พ.ย.62 ทางสายการบินมกีารเปลี่ยนแปลงเวลาบินขาไป 
ดังนี้** 
23.00 น. พรอมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ ขาออก ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน EVA AIR 

(BR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 
02.15 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เที่ยวบินที ่BR206  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเรียบรอย

แลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสูเมือง หนานโถว (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ระหวางทาง บริการอาหารเชา ดวย SET BAKERY & MILK TEA 



 

 

จากนั้น นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบสรุิยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE 
แหลงนํา้จืดใหญที่สุดบนเกาะไตหวัน ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศ
ตะวันออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลายพระอาทิตย และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสรางเขื่อนกักเก็บนํา้ทําใหมี
ขนาดกวางขวาง และมีความสงูเหนือระดับนํ้าทะเล 750 เมตร ลอมรอบดวยเทอืกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 
เน่ืองมาจากไดรับการดแูลเรื่องความสะอาดและมลพศิอยางเครงครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพื้นเมืองเมนูปลาประธานาธบิด ี
จากนั้น นําทานสักการะอฐัิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วดัเสวียนกวง ตั้งอยูบน

เนินเขารมิทะเลสาบสุริยันจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถงัที่เดินทางไปอัญเชิญ
พระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดมิอัฐขิองทานทางการประเทศญีปุ่�นเปนผูเก็บดูแล
รักษาไว และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน ปจจุบันอฐัิของทานไดเก็บรักษาไวที่นี ่



 

 

จากนั้น นําทาน สักการะเทพเจากวนอ ูณ วัด
เหวินหวูหรือ วัดกวนอ ูวดัแหงนี้เปน
วัดใหมที่ทางการญี่ปุ�นสรางขึ้นหลงัจาก
ทําการสรางเขือ่นทําใหวดัเกา 2 วดั 
จมอยูไตเขื่อน การออกแบบของวดัเห
วินหวูโครงสรางคลายกบัพระราชวงักู 
กง ของประเทศจีน ภายในวิหาร
ประดิษฐานเทพเจากวนอ ูเทพเจาแหง
ความซื้อสัตย และคุณธรรม การขอพร
จากองคเทพกวนอ ูณ วัด เหวินหวูนี้ ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพื่อเปนการ
สักการะองคเทพเจากวนอ ู

จากนั้น  นําทานเดินทางตอสู เมืองเจียอ้ี 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตกจานรอน และ สลัดบารบุปเฟ�ต 

ใหทานไดเลือกสรร หมู ไก เนื้อ ปลา และ บุปเฟ�ตสลัดบาร สามารถแจงกับหัวหนา
ทัวรในวันเดินทางไดเลยคะ 

ที่พกั TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอ้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัป ●รานใบชา ● ไถจง ● มฮิายา

ราไอศกรีม ● หมูบานสายรุง  ● ฝงเจ๋ียไนทมารเก็ต    ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น เดินทางขึ้น เขาอทุยานอาลีซาน อุทยานทีม่คีวามสวยงามและมชีื่อเสียงที่สุดในเกาะ

ไตหวัน นําทานเดินชมอุทยาน ตามเสนทางธรรมชาติโอบลอมไปดวยป�าสนอายหุลาย
รอยป ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปและชมสวนซากรุะและดอกกุหลาบพันป จากนั้น นาํทาน
สักการะเจาพอเสือ ณ ศาลเจาพอเสือกลางอทุยานอาลีซาน จากนั้น นําทานนัง่รถไฟ



 

 

โบราณชมอทุยาน ผานเสนทางป�าสน ใหทานเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอทุยานที่มี
ความอดุมสมบูรณ ชมตนไมและดอกไมตามฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
อาหารจีนพื้นเมือง 
จากนั้น นําทานชิมชาอูหลง และ ชมการสาธิตการชง

ชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธี
และไดรับประโยชนจากการดืม่ชา ทัง้ชาอูหลง
จากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือก
ซื้อชาอูหลงทีข่ึ้นชือ่ของไตหวันไปเปนของฝาก
และดืม่ทานเอง   จากนั้น นําทานเดินทาง
กลับเมืองไถจง เดินทางสูราน MIYAHARA 
ICE CREAM(มิยาฮารา)  
★★พิเศษใหทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 SCOOP★★สดุยอดรานของหวานเมืองไท
จง ทีม่ดีีทัง้ความสวยและความอรอย เปนรานไอตมิและรานอาหารชื่อดงัของเมืองไทจง 
เดิมทีรานน้ีเปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดดัแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แต



 

 

ยังคงกลิ่นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมีจดุ
ขายเฉพาะตวันี่ทาํใหราน Miyahara ดงึดูดลกูคาอยางไมขาดสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสูหมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศกึในยุคสงครามกลางเมืองของ

จีนที่ล้ีภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ซ่ึงสรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุทัว่ไป แตไดรบัการเพนทเปน
ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกาํแพงในหมูบานจนเปนที่สนใจของบคุคล
ทั่วไปทาํใหมีชือ่เสียงจนกลายเปนแหลงทองเทีย่วชื่อดงัของเมืองไทจงไปในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินช็อปปم�ง ตลาดกลางคนืที่ใหญทีสุ่ดในไตหวัน ฟ�งเจ๋ียไนทมาเกต็ ถนนคนเดินของ

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

คํ่า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบชูาบบูุปเฟ�ต 
ที่พกั IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทยีบเทา ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 



 

 

วันทีส่ี ่ ไทเป ● ศูนย GERMANIUM และ ปะการงัแดง ●ตึกไทเป 101(ไมรวมคาบัตรขึ้น
ชั้น89) ● รานขนมพาย ● สับปะรด ● พพิธิภณัฑกูกง ● ซีเหมินตงิไนทมาเกต็      
ไ(เชา/กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูเมอืงไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทานแวะชมของ

ที่ระลกึ ผลิตภณัฑสรอย Germanium ซึ่งทาํเปนเครือ่งประดับทั้งสรอยคอและสรอย
ขอมือซึ่งมกีารฝงแร Germanium ลงไปมคีณุสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ
อิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยป�องกันโรคหวัใจ 
ความดัน อมัพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟم�นตัวหลังเจ็บป�วยใหสั้นลงและภายในศูนย
แหงนี้ยงัมีผลติภัณฑเครือ่งประดับจาก ปะการังสแีดง อัญมณีลํ้าคาจากใตทะเลของใต
หวัน ทั้งจีป้ระดับ แหวน ตางๆ ทัง้ยังมีปะการงัแดงเปนตน ซึง่เปนของประดบับานชาว
ไตหวันซึ่งเปนส่ิงแสดงถงึบารมีในการปกครองผูใตบงัคับบัญชา 

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 ไปยัง ชั้น 88 โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางกลับสูเมอืงไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํทานแวะชมรานขนม

พายสับปะรดรานนี้เปนรานซึ่งไดการรบัรองคณุภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพาย
เผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลดั หมูแผน ขาวตงัสาหราย ขนมโมจริสชาติ  

จากนั้น นําทานชม พพิิธภณัฑสถานแหงชาติไตหวัน กูกง พิพิธภัณฑอันดับ 1 ใน 4 ของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้เปนสถานที่
รวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ 
และสมบตัิลํ้าคา ซึ่งบางชิ้นมีอายุ
ยอนหลังไปถงึ 5 พันป จากพระ
ราชวงศจีนทกุราชวงศ ภายใน
พิพิธภัณฑรวบรวมไวไดถงึกวา 
620,000 ชิ้น ซ่ึงสมบัติลํา่คา
เหลานี้ทานประธานาธิบดีไดนาํมา
จากประเทศจีนแผนดนิใหญโดยขน
ลงเรือมาพรอมกบัชาวจีนทีอ่พยบ



 

 

มาตัง้รกรากยังประเทศไตหวัน โดย
โบราณวัตถุเหลานี้มมีากจนตองผลดัเปลี่ยน
ใหชมทุก ๆ 3 เดือน แตวตัถุโบราณชิ้นเอก
ที่มีชือ่เสียง เชนหยกผักกาดขาว หยกสี
นํ้าตาลเหมอืนหมูสามชั้น หมอโบราณ 
งาชางแกะสลักเปนตะกรอซอนกัน 21 ชั้น 
มีใหชมตลอดป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู
เสี่ยวหลงเปา 

คํ่า นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)หรือทีค่นไทยรูจักกันในนาม 
สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปم�งของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวนั ยังเปนแหลงช็
อปปم�งของนกัทองเที่ยวดวยเชนกัน ในยานนี้เปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน 
แดง เขียว นํ้าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขางทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปน
ระเบียบ รานคาแนะนําสาํหรบันักทองเที่ยวชาวไทย ซึง่ราคาถกูกวาไทยประมาณ 30 % 
ไดแก ONITSUKA TIGER , 
NEW BALANCE , ADIDAS 
, H&M , MUJI ซึ่งรวมสินคา
รุนหายากและราคาถกูมากๆ 

 จากนั้น  เดินทางสูที่พกั SAKURA 
BAY HOTEL หรือเทียบเทา
ระดบั 4 ดาว เมืองไทเป 
มาตรฐานไตหวนั 

 ใหทานไดผอนคลายความ
เม่ือยลาและกระตุนระบบ
ไหลเวียนเลือด ดวยการแชนํ้าแร แบบสวนตัวในหองพัก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า  ไทเป ● อทุยานเยหลิ่ว ● หมูบานโบราณจิว่เฟم�น ● อนสุรณสถานเจียงไคเชค็ 
● สนามบินเถาหยวน● กรงุเทพ    ไ(เชา/กลางวัน/--) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น นําทานชม อุทยานแหงชาติเยหลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ

ประเทศไตหวันลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลื่อนทีข่องแผน
เปลือกโลก โดดเดนดวยหินแปลกตารูปรางตางๆ ซึง่เกิดจากการกดัเซาะของนํ้าทะเลและ
ลมทะเล ไฮไลทจะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินอีลิธซาเบธหนิรูปเจาหญิง หินรปูมงักร และ
ฟอสซิลของสัตวทะเลดกึดําบรรพ ทานจะไดชมววิของทะเลแปซฟิคนํ้าทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (SEAFOOD) 

จากนั้นนาํทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่วเฟم�น Jiufen Old Street หมูบานโบราณบน
ไหลเขาซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงขุดทองชื่อดงัของไตหวัน เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียง
บานเรือนแบบเกาเปนส่ิงดงึดูดใจใหนักทองเทีย่วมาเยือน ชมรานรวงตางๆทัง้รานนํา้ชา 
รานขายขนม และ ของที่ระลกึ ชมววิทิวทัศนของบานโบราณซ่ึงประดับดวยโคมไฟสี
ตางๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา และนกัทองเที่ยวจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้น นําทานชม อนุสรณสถาน เจียงไคเชค็ (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 ซึง่
จะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
20.45 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205  
      (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
...................................................................................................... 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง วันเดนิทาง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อทุยานอาลีซาน 
อุทยานเยหลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เริม่เดินทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมเีตยีง เด็กไมมีเตยีง พักเดี่ยว 

14 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 
15 เม.ย.63 19 เม.ย.63 25 19,900 19,900 18,900 5,000 
17 เม.ย.63 21 เม.ย.63 25 18,900 18,900 17,900 5,000 
29 พ.ค.63 02 มิ.ย.63 25 19,900 19,900 18,900 5,000 
12 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 25 19,900 19,900 18,900 5,000 
26 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63 25 19,900 19,900 18,900 5,000 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมคณะ อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบทุี่นั่ง

ได โดยทางสายการบินจะเปนผูกําหนด 
  ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน(หองพกัแบบ 2 ทาน และ 3 ทาน) หากมาไมครบคูหรอื

ตองการพกัเดีย่วทานสามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงิน
กอนการเดินทางเทานั้น 

  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

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

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

  คาระวางนํา้หนกักระเป�าไมเกิน 30กก./ทาน 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,คนขับรถผูชวยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทรปิ/ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคบัทปิคะ) 

  **ขณะนี้นกัทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตอง
กลับมาย่ืนวีซาเขาออกปกติ ทางทัวรจะตองเรียกเกบ็คาวซีาเพิ่มอีกทานละ 1,700 บาท 
หรือมากกวาตามที่สถานฑูตกาํหนด (ไมรวมคาบรกิาร) ** 

  กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทําการจองและชําระเงินคะ 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชาํระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมตัิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคืนเงนิคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมัดจํา
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บรษิัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจรงิ 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคนืเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษิัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบรษิัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษิัทตองนาํไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 



 

 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษิัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษิทัฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิ
เพราะถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชพาสปอรตขาราชการเลมสีนํ้าเงนิเดนิทาง จะตองทําวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณุา
แจงเจาหนาทีทุ่กครัง้ทีท่ําการจอง 

  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

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

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไข
นี้ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัททัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด



 

 

ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทาง
ได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีช่ัดเจน สิ่งนีอ้ยูเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 
ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

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

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


