
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ         (-/-/-) 

.  น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชนั  เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสอง สนามบินสุวรรณภูม ิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หล ี● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา  

                    วดัพระถังซําจงั ● วดัเหวนิหวู่                                       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทียวบินที BR206  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

  **พีเรียดตงัแต่วนัที  พ.ย.  เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลียนแปลงเวลาบินขาไป ดงันี** 

.  น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชนั  เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทียวบินที BR206  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถินเร็วกว่า

ประเทศไทย  ชวัโมง) นาํท่านเดินทางสู่เมือง ผูหล ี(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) 

ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า ด้วย SET BAKERY & MILK TEA 

จากนัน นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนาํจืดใหญ่ทีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ทีมาของชือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ 

ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขือนกกัเก็บนาํทาํ

ใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันาํทะเล  เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบาย



 

ตลอดทงัปีและนาํในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนืองมาจากไดร้ับการดูแลเรืองความสะอาดและมลพิศ

อยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืนเมืองเมนูปลาประธานาธิบด ี

จากนัน นาํท่านสักการะอัฐิของพระถังซําจัง ณ วัดพระถังซําจังหรือ วัดเสวียนกวง ตงัอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนั

จนัทรา ชือของพระในสมยัราชวงศ์ถงัทีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่าน

ทางการประเทศญีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บ

รักษาไวที้นี 

จากนัน นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ 

วัดกวนอู วัดแห่งนีเป็นวัดใหม่ทีทางการญีปุ่ น

สร้างขึนหลงัจากทาํการสร้างเขือนทาํให้วดัเก่า  

วดั จมอยู่ไตเ้ขือน การออกแบบของวดัเหวินหวู่

โครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักู ้กง ของประเทศ

จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้

แห่งความซือสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจาก

องค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ชาวไต้หวันจะ

นิยมแขวนกระดงิลมเพือเป็นการสักการะองค์เทพ

เจ้ากวนอู 



 

จากนนั  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจยีอ ี

คาํ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต์ 

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 

ทีพัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว (เมืองเจยีอ)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสาม อุทยานอาลซีาน ● นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม    

                           ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ฝงเจยีไนท์มาร์เกต็      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

จากนัน เดินทางขึน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานทีมีความสวยงามและมีชือเสียงทีสุดในเกาะไต้หวนั นําท่านเดินชม

อุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ ,  ปีและชมสวนซากุระ

และดอกกหุลาบพนัปี จากนนั นําท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนนั นําท่าน

นังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานทีมีความอุดม

สมบูรณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพืนเมือง 

จากนัน นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพือให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จาก

การดืมชา ทงัชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน 

และเลือกซือชาอู่หลงทีขึนชือของไตห้วนัไปเป็นของฝาก

และดืมทานเอง   จากนัน นําท่านเดินทางกลับเมืองไถจง 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★

สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ทีมีดีทงัความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชือดงัของเมือง

ไทจง เดิมทีร้านนีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกลินอายความ

ลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวันีทาํใหร้้าน Miyahara ดึงดูด

ลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนทีลีภัยมาอยู่กนัที

ไตห้วนั ซึงสร้างขึนอย่างง่ายๆจากวสัดุทวัไป แต่ไดร้ับการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและ

กาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นทีสนใจของบุคคลทวัไปทาํให้มีชือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวชือดงัของเมืองไท

จงไปในทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน เดินช็อปปิง ตลาดกลางคืนทีใหญ่ทีสุดในไต้หวัน ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทงัมือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิงย่าง ฯลฯ 

คาํ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์ 

ทีพัก IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว (เมืองไถจง)  

วนัทีสี ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป (ไม่รวมค่าบัตรขึนชัน ) ● ร้านขนมพาย                  

                           สับปะรด ● พิพธิภณัฑ์กู้กง ● ซีเหมินตงิไนท์มาเกต็        (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

จากนัน นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) นาํท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย 

Germanium ซึงทําเป็นเครืองประดับทงัสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึงมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมี

คุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถ

ช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟืนตวัหลงัเจ็บป่วยให้สันลงและภายในศูนย์

แห่งนียงัมีผลิตภณัฑเ์ครืองประดบัจาก ปะการังสีแดง อญัมณีลาํค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทงัจีประดบั แหวน 

ต่างๆ ทงัยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึงเป็นสิงแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนัน นาํท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึนชัน )ตึกระฟ้าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกทีสูงทีสุดใน

โลกในปี พ.ศ. ,  – พ.ศ. ,  ตึก ไทเป  ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิงแวดลอ้ม” ตึก 

ไทเป  มีจาํนวนชนัทงัหมด  ชนั และ ชนัใตดิ้นอีก  ชนั ชนั -  จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหาร

ชนันาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึก

ยงัมีลิฟตที์เร็วทีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ทีความเร็ว 1,010 

เมตรต่อนาที ใชขึ้นจากชนั  ไปยงั ชนั  โดยใชเ้วลาเพียง  วินาที เพือไปชมวิว ณ ชนั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน เดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) นาํท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนีเป็น

ร้านซึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํ

ไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชาติ  

จากนัน นาํท่านชม พิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวนั กู้กง พิพิธภณัฑอ์นัดบั  ใน  ของโลกพิพิธภณัฑแ์ห่งนีเป็นสถานที

รวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ และสมบติั

ลาํค่า ซึงบางชินมีอายยุอ้นหลงัไปถึง  พนัปี 

จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายใน

พิพิธภณัฑร์วบรวมไวไ้ดถึ้งกวา่ ,  ชิน 

ซึงสมบติัลาํค่าเหล่านีท่านประธานาธิบดีได้

นาํมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลง

เรือมาพร้อมกบัชาวจีนทีอพยบมาตงัรกราก

ยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่านีมี

มากจนตอ้งผลดัเปลียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน 

แต่วตัถุโบราณชินเอกทีมีชือเสียง เช่นหยก

ผกักาดขาว หยกสีนาํตาลเหมือนหมูสามชนั หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซ้อนกนั  ชนั มีให้ชม

ตลอดปี 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสียวหลงเปา 



 

คาํ นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระ

อาหารคําตามอัธยาศัย)หรือทีคนไทย

รู้จักกันในนา ม สยามสแควร์แห่ง

ไทเปเป็นย่านช็อปปิงของวยัรุ่นและ

วยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็

อปปิงของนักท่องเทียวด้วยเช่นกัน 

ในย่านนีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่ง

โซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํา

เงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมี

การระบุหมายเลยและทําสีไว ้อย่าง

เป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนาํสาํหรับนกัท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ  % ไดแ้ก่ ONITSUKA 

TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 จากนนั  เดินทางสู่ทีพกั SAKURA BAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่นําแร่ แบบส่วนตวัในห้องพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห้า  ไทเป ● อุทยานเย๋หลวิ ● หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ● อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ 

   (เช้า/กลางวนั/--) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

จากนัน นาํท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม

ยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึงเกิดจาก

การกดัเซาะของนาํทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร 

และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนาํทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจวิเฟิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขุดทองชือดงัของไตห้วนั เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเทียว

มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทงัร้านนาํชา ร้านขายขนม และ ของทีระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบา้นโบราณซึงประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเต็มไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเทียวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน นาํท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้สําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที  ของไทย ครัง

เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมือวนัที  มิถุนายน พ.ศ. ,  และไฮไลทอี์กอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนีคือ การ

ชม การเปลียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชวัโมง 

 

 

 

 

 



 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เทียวบินที BR205      

  (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานอาลซีาน 

อุทยานเย๋หลิว 5 วนั  คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เริมเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มเีตียง พักเดยีว 

 ส.ค.   ส.ค.  25 18,900 18,900 17,900 5,000 

 ก.ย.   ก.ย.  25 19,900 19,900 18,900 5,000 

 ต.ค.   ต.ค.  25 20,900 20,900 19,900 5,000 

 ต.ค.   ต.ค.  25 20,900 20,900 19,900 5,000 

 พ.ย.   พ.ย.  25 20,900 20,900 19,900 5,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินไป -กลบัพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวัไม่สามารถระบุทีนังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน(ห้องพกัแบบ  ท่าน และ  ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดียวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพิมเติมได้โดยทําการจองและชําระเงนิก่อนการเดนิทางเท่านัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทท่ีองเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดนิทาง 

 ภาษนีํามันและภาษตีวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน กก./ท่าน และ ถือขึนเครืองได้ท่านละ  กก./ ใบ 

 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหัีก ณ ทจ่ีาย %และภาษมีูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดนิทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทเีมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1 00 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 **ขณะนีนักท่องเทียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวซ่ีาหากมกีารเปลียนแปลงจะต้องกลบัมายืนวีซ่าเข้าออกปกต ิ

ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิมอกีท่านละ ,  บาท หรือมากกว่าตามทีสถานฑูตกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆ ก่อนทาํการจองและชําระเงนิค่ะ 

 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงนิมัดจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ :  



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดยีวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออก

ตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีนําเงินเดนิทาง จะต้องทําวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทุกครังทีทําการ

จอง 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 

รายละเอยีดเพิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุ

ในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายคุรรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมัีดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


