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พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว - อาบน ้าแร่ในหอ้งพกั 
กราบเรียนลูกคา้ท่ีน่ารกัทุกท่าน หากท่านมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลบั
จากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยนักบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท่้านซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั  
ดงันัน้เหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ่้าย
ใดๆ ทัง้ส้ิน อน่ึง บริษทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- 
รา้นเห็ดหลินจือ-ตลาดฟ่งเจ่ีย ไนท ์มารเ์ก็ต 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอรส์ายการ
บิน Viet Jet Air พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

09.00 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ560 (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)  

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้  

บ่าย บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว  น าทา่น ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา

หรือ SUN MOON LAKE ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น "สวิสเซอร์แลนด์
แห่งไตห้วนั" และเป็นท่ีๆคนไตห้วนันิยมมาฮนันีมูนกนัดว้ย  ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงั และเป็นท่ีนิยมในหมูน่ักทอ่งเท่ียว อีกแห่ง
ของชาวไตห้วนั โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหง่น้ีมีจุดทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั
มากมาย ก็คือ วดัพระถงัซมัจัง๋ ซ่ึงเป็นวดัเกา่แกม่าก ซ่ึงสรา้งมาเพ่ือ
เป็นเกียรติ ใหพ้ระถงัซมัจัง๋ ท่ีบุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพ่ืออญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมา วิวภายในวดัมี
ความสวยงาม สงบ เหมาะแกก่ารนั่งชมวิวท ัง้ทะเลสาบ รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไ่ดเ้ม่ือใครไดม้าเยือนยงั
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา นั่นคือ ไข่ตม้ใบชา ไขต่ม้น ้าซุปใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น 
รสชาติของไขต่ม้นั้นกลมกลอ่มพอดีไมต่อ้งเติมซอสใหเ้สียรสชาติ รับรองวา่อร่อยจนหยุดไมอ่ยูเ่ลยทีเดียว 
ถือไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง (Taichung) ระหวา่งทางแวะชม โรงงานเห็ด
หลินจือ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เห็ดหลินจือคุณภาพเพ่ือเป็นของฝาก และ ของท่ีระลึก   จากนั้น น าทา่นชอ้ป
ป้ิงท่ี ตลาดฝงเจ่ียไนท ์มารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองไถจง มี สินคา้หลากหลาย
ประเภทแบบแผงลอยและแบรนดเ์นมระดบักลาง รา้นเคร่ืองส าอางคจ์ากญ่ีปุ่น รา้นรองเทา้กี ฬา ย่ีหอ้ 
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ตา่งๆ เส้ือผา้มากมายหลากหลายย่ีหอ้ ท ัง้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง และ แบรนดจ์ากประเทศอ่ืนๆ รวม
แลว้กวา่ 100 รา้นคา้  ใหท้า่นเลือกไดต้ามใจชอบ หากทา่นไมใ่ชนักชอ้ปป้ิง ก็ไมต่อ้งกงัวล เพราะยงัมีใน
สว่นของรา้นอาหารตา่งๆมากมาย  ใหท้า่นไดล้ิ้มลอง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพิเศษ!! สุก้ีชาบู 
พกัท่ี Hotel Regal International หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี2                     ไถจง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นัง่รถไฟ-รา้นชา-เถาหยวน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่

อุทยานแห่งชาติอาหลีซนั อีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยม ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียอ้ี (Chiayi) ตอนกลางของ
เกาะไตห้วนั กิจกรรมหลกัของการมาเยือนท่ีน่ีคือ การเดินป่าศึกษา
เสน้ทางธรรมชาติ และนั่ งรถไฟโบราณไปชมพระอาทิตยข์ึ้น ซ่ึงเป็น
อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ 
ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบาน
ในชว่งเดือน 3 และเดือน 4 เทา่นั้น น าทา่นเดินชมด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ
ของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนั  โดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผสักบั
ตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงเป็นอุทยานท่ียงัมีความสมบูรณ์อยู่
มาก ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้งซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบท่ีน า
สายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่น้ี พรอ้มท ัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลาย
นานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแตล่ะตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มท ัง้ใหท้า่นไดช้ม 
สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกตา่งกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุ
มากกวา่รอ้ยปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่น แวะชิมชาอู่หลง ชาทอ้งถ่ินของไตห้วนั เหมาะแกก่ารซ้ือเป็นของฝากคนท่ีทา่นรัก  
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน จากนั้นใหทุ้กทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จงล่ี ไนท ์มารเ์ก็ต   อีกหน่ึงตลาด
กลางคืนแบบทอ้งถ่ินของชาวเถาหยวน ท่ีน่ีขายของหลากหลายมาก ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ อาหาร ขนม ของ
ใชผู้ห้ญิง ใหค้วามรูสึ้กเหมือนตลาดนัดตอนกลางคืน 

 อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
พกัท่ี King’s Paradise Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 
วนัท่ี3           ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าข้ึน)-รา้นสรอ้ย-ซีเหมินติง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป น าทา่น แวะซ้ือของฝาก ท่ี รา้นขนม

พายสบัปะรด ซ่ึงเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีรูจ้กัไปท ัว่โลก อิสระใหทุ้กทา่น

ไดล้องทานและเลือกซ้ือขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือก ไมว่า่จะเป็น 

ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ 
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น าทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  เป็นหน่ึงสัญญลกัษณ์ของ
ประเทศไตห้วนั และสถานท่ีทอ่งเท่ียวหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป สรา้ง
ขึ้นตัง้แตปี่ 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง 
ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท ัง้ 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เล่ียมสีน ้าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ
(Freedom Square) มีบ ันไดดา้นหน้า 89 ข ั้น เท่าก ับอายุของท่าน
ประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นั่งขนาดใหญท่ี่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ตา่ง
จากรูปปั้น  ของทา่นในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร ์
จากนั้นพาทา่นเท่ียวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรเขา้) เป็นหน่ึงใน Landmark หลกัของเมืองไทเป 
เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 
เมตร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดฮิตเม่ือมาเยือนไทเป ท่ีดา้นบนจะมีจุดชมวิวในร่มท่ีช ัน้ 89 ตึกไทเป 
101 มีท ัง้หมด 101 ชัน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ พระกระโดดก าแพง 
พาทา่นแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีท ัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ 
และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมท ัง้มีชม
หยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั    จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมท ัง้สินคา้แฟช ัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตาม
อธัยาศยัท่ี ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศูนยร์วมแฟช ัน่ทนัสมยัของ
เหลา่วยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย  
อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
พกัท่ี Highness Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 4           Duty Free-จ่ิวเฟ่ิน-ส่ือเฟ่ิน-ปล่อยโคม-ซ่ือหลินไนท ์มารเ์ก็ต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงท่ีรา้น Duty Free เจา้ใหญท่ี่สุดของไตห้วนั ท่ีตึก Everrich ซ่ึงใครมาไตห้วนัตอ้งชอ้ปท่ีน่ี
กอ่นกลบั เพราะท่ีน่ีรวมของฝากท ัง้ขนมและสินคา้แบรนดเ์นมไวค้รบครัน น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณ
จ่ิวเฟ่ิน (Jiufen) เมืองดงัยอดฮิตของนักทอ่งเท่ียวท่ีหา้มพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ท่ีมีความรูสึ้กคลา้ย
เหมือนมาเท่ียวญ่ีปุ่น ท่ีน่ียงัถูกประดบัประดาดว้ยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลกัษณไ์มเ่หมือนเมืองไหน
ในไตห้วนั ใหท้า่นไดอิ้สระ เพลิดเพลินในการจบัจา่ยซ้ือของกินท่ีแปลกตา  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองผิงซี ใน
นคร นิวไทเปของไตห้วนัจะมีการเทศกาลโคมประจ าปี ซ่ึงมีการ ฟรี! ปล่อยโคมลอย (4 ท่านต่อ 1 
โคม) สู่ทอ้งฟ้าท ัง้กลางวนัและกลางคืนพรอ้มใจเขียนค าอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่

http://www.tourgether.co.th/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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สวรรค ์เช่ือกนัวา่โคมลอย หรือท่ีรู ้จกักนัในช่ือ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข์ึ้นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้น
การทหารคนส าคญั ในประวติัศาสตร์ยุคสามกก๊ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์าร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบง่เป็น 
2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น 
หากใครไปไตห้วนัแลว้ไมไ่ดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไมถึ่งไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีก
ชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไขมุ่ก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตัง้แตร่าคาถูกถึง
ราคาปานกลาง มีท ัง้สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆจะมี
ราคาถูกกวา่เมืองไทย 
อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
พกัท่ี Eastern Hotel  หรือเทียบเทา่ มีเวลาใหทุ้กท่านได ้พกัผ่อนและผ่อนคลายกบัก ารแช่น ้าแร่
ธรรมช าติแบบส่วนตวัในหอ้งพกั จะท าใหช่้วยกระตุน้ ระบบก ารหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดี
ข้ึน ผ่อนคลายความตึงเครียด ผิวพรรณเปล่ง 
ปลัง่สดช่ืน 

วนัท่ี 5          ไทเป-หมู่บา้นสายรุง้-ไทจง-กรุงเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  จากนั้นน าทุกทา่นเย่ียมชม 

หมู่บา้นสายรุง้ เดิมเป็นหมูบ่า้นของเหลา่ทหารพรรคกก๊มินตัง๋หลงัจาก
ท่ีอพยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบนัรัฐบาลของเมืองไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษใ์หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและแหลง่ศึกษาชีวิตความ
เป็นอยูใ่นอดีตของบรรดาทหารกก๊มินตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถูกแตง่แตม้
ดว้ยสีสนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ้ื่นถนนทางเดินก็ถูกแตง่แตม้สีสนัและตวั
การ์ตูนไปท ัว่ท ัง้หมูบ่า้น 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน ไทจง เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  
(อิสระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Viet Jet Air  เท่ียวบินท่ี 
VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)  

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนโดยไม่แจง้ล่วงหนา้*** 
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ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเท่านัน้ 

กรณีผูเ้ดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองตัว๋เคร่ืองบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือ
ใชเ้ดินทางมาและกลบั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก

เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 

หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม 
ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD ตอ่ รา้น ตอ่ ท่าน โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พกัเด่ียว 
12-16 ม.ค.62 15,800 15,800 15,800 4,500 
16-20 ม.ค.62 16,800 16,800 16,800 4,500 
19-23 ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,500 
23-27 ม.ค.62 16,800 16,800 16,800 4,500 
26-30 ม.ค.62 15,800 15,800 15,800 4,500 

30 ม.ค.-3 ก.พ.62 16,800 16,800 16,800 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กว่า 2ปี 

5,900 บาท 

 
อตัราค่าบริการรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
2. (ต ัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ท่ีนั่ งเป็น Sky boss ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นั้นไม่สามารถ

เล่ือนวนัได)้ 
3. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
5. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระท่ีสายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 
7. คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
     1.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 
     2.  คา่ท าหนังสือเดินทางไทย 
     3.  คา่วีซา่เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรับชาวตา่งชาติ (PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การท า 
         วีซา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 
 ซกัรีดท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท ัง้ท่ีเมืองไทยและ
ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

6. คา่ทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,300 NTD ต่อทริป ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ และน ้าใจจาก
ทา่น 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
▪ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มกบั

เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ให ้
เรียบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือ
วา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช ั่วโมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ั่น เม่ือจองทวัร์ช  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไม่

สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ 

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่

กรณีใด ๆ ท ัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส้ิน 
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หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ใน
กรณีน้ีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวิสัย
บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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