
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ขาออก ชัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์J ประตู 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
10.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI834 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองไป-กลบั) 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่เมอืงไทจง (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตลไ์ต้หวนั 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มารเ์กต็   

  (-/-/เยน็ ) 



 

   

ท่ีพกั GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั (เมืองไถจง) 

 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดินทางสู่เมืองหนานโถว น าท่านแวะชิมชาอู่หลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวธิีและได้รบั

ประโยชน์จากการดื่มชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว

เหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวนัไปเป็นของฝากและ

ดื่มทานเอง 

วนัท่ีสอง ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นัง่กระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ● วดัเหวินหวู่ ● ไถจง 

      (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 



 

น าท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน 

(FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE)  เป็น

อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวนั ที่รวบรวมความหลากหลาย

สสีนัไว้ในที่เดียว มทีัง้หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ตัง้อยู่

เมอืงหนานโถว ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่จดัแสดงวถิี

ชีวติและวฒันธรรมของชาวพื้นเมอืงแบบดัง้เดิม เช่น การ

เต้นร าแบบพื้นเมืองดัง้เดิม การร้องร าท าเพลงและการ

จ าลองพิธีการแต่งงานแบบพื้นเมือง อีกทัง้ยังมีหมู่บ้าน

จ าลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึก ของแต่ละชนเผ่านอกจากนี้ ยงัมีสวนสนุกให้ท่านได้

สนุกสนานทัง้วนัอย่างเตม็ที ่ 

**ส าหรบัท่านท่ีต้องการลงเล่นสวนน ้า กรณุาเตรียมชุดเปล่ียน 1 ชุดค่ะ** 

สุดพิเศษ!! น าท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านวฒันธรรมชนเผ่า ระหว่างท่ีโดยสารกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมวิวได้ทัว่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (รวมค่า

นัง่กระเช้าแล้ว) 

  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน ้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวนั ที่มาของชื่อทะเลสาบ

สุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคล้ายพระจนัทร ์ทะเลสาบ

สุรยินัจนัทราเกดิจากการสร้างเขือ่นกกัเกบ็น ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมี

อากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 



 

 

 



 

จากนัน้ น าท่านสกัการะเทพเจ้ากวนอ ูณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวน

อ ูวดัแห่งนี้เป็นวดัใหม่ทีท่างการญี่ปุ่ นสรา้งขึน้หลงัจากท าการ

สรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของ

วดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจนี 

ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อ

สตัย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วดั เห

วินหวู่น้ี ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพ่ือเป็นการ

สกัการะองคเ์ทพเจ้ากวนอ ู จากนัน้ น าท่านเดินทาง

กลบัเมืองไถจง  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! สเตก็จานร้อน และ สลดับารบุ์ฟเฟ่ต ์

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลา และ บุฟเฟ่ต์สลดับาร ์สามารถแจ้งกบัหวัหน้าทวัรใ์นวนัเดินทาง 

ท่ีพกั  GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั (เมืองไถจง) 

  

 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสบัปะรดรา้นนี้เป็นรา้นซึง่ได้การรบัรองคุณภาพจาก

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั 

หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากนัน้ น าท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบตัรข้ึนชัน้89) ตึก

ระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตกึที่สูงที่สุดใน

โลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 

ได้ ร ับ ร างวัล  “ ผู้น าการออกแบบพลัง ง านแล ะ

สิง่แวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 

ชั ้น  แ ล ะ  ชั ้น ใ ต้ ดิ น อี ก  5 ชั ้น  ชั ้น  1-5 จ ะ เ ป็ น 

ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชัน้น าเช่น DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยงัมลีฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเรว็ 1,010 

เมตรต่อนาท ีใชข้ึน้จากชัน้ 5 ไปยงั ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพื่อไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

วนัท่ีสาม ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสบัปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ● ศนูยเ์ครื่องส าอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ● 

วดัหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มารเ์กต็        

     (เช้า/กลางวนั/อิสระ ) 



 

 

จากนัน้ แวะซื้อสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางต่างๆ ที่ศนูยเ์ครื่องส าอาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเส่ียวหลงเปา 

จากนัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค็ (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองหอ้ง

ท างานของท่าน เจยีง ไค เชค็ ซึง่ภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ 

รชักาลที ่9 ของไทย ครัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมื่อวนัที ่

5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์



 

สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรปูปัน้ส ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆชัว่โมง 

 

จากนัน้ เดนิทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มอีายุ

เกอืบ 300 รอ้ยปีแล้ว สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อของชาวจนี มรีูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปด้วย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไตห้วนั ท าใหท้ี่นี่

เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเป โดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจือ๋ เช่น เจ้าแม่ทบัทมิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดนิทาง , 

เทพเจา้กวนอู เรื่องความซื้อสตัยแ์ละหน้าทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรอื ผูเ้ฒ่าจนัทรา ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเกต็ (อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ็ปป้ิงของ

วยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั ในย่านนี้เป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซนเป็นสตี่างๆ เช่น แดง เขยีว 

น ้าเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่า

ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ   

 



 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินติง ไนท์มารเ์กต็ 

ท่ีพกั MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลิตภณัฑส์ร้อย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเครื่องประดบัทัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึง่มกีารฝังแร่ Germanium ลง

ไป มคีุณสมบตัลิดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั 

อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจบ็ป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศูนยแ์ห่งนี้ยงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจากปะการงัสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทัง้จีป้ระดบั แหวน ต่างๆ  

วนัท่ีส่ี ไทเป ● ศนูยค์วามคิดสร้างสรรค ์ฮว่าซนั ● ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบิน

สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ     (เช้า/อิสระ/- ) 



 

จากนัน้ แวะถ่ายรูป ศูนยค์วามคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน(Huashan 

1914 Creative Park) ก่อนเดิมพื้นที่นี้เคยเป็นโรงงานผลิต

ไวน์และบุหรี่เก่าขนาดใหญ่ที่มคีนงานอยู่มากกว่า 400 คน 

ต่อมาได้ยา้ยโรงงานออกไปจนปล่อทิ้งรา้งไวม้ากกว่า 10 ปี 

จนทางรฐับาลได้เขา้มาดูแล ปรงัปรุงเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ให้

กลายเป็นพื้นที่ส าหรับงานศิลปะและเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ให้เหล่าฮิปสเตอร์ได้มาเดิน

ถ่ายรูปเล่น อกีทัง้ด้วยความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยงัมกีาร

เปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆตามการแสดงจงึท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นสถานทีถ่่ายภาพพรเีวดดิง้ ยอดนิยมของคู่รกัชาวไทเปอกีดว้ย  

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

13.50 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI835  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง** 

16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทาง ไต้หวนั บินหร ูเท่ียวคุ้ม  4 วนั  3 คืน   
         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

23-26 ก.พ.66 25+1 21,999 21,999 20,999 4,500 

23-26 มี.ค.66 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เคร่ืองบินแล้ว** 
 



 

**โปรแกรมอาจมีการสลบัสบัเปล่ียนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคญั** 
 

**กรณีพกั 3 ท่าน กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน มีจ านวนจ ากดั** 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน CHINA AIRLINES อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ไม่สามารถระบุทีน่ัง่ได ้ เป็น

ตัว๋หมู่คณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น ้าดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอบุติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง

การสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก

เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื ไตห้วนัมกีารปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกนิ 



 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,พนักงานขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเดก็อายุต า่

กว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นักท่องเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าเขา้-ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซี่าเพิม่ ตามทีส่ถานทูต

ก าหนด (ไม่รวมค่าบรกิาร)** 

**กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงิน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 17,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิัทฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลิก : (ตดักรุป๊) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 



 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่าน

ข้ึนไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิจากก ารยกเลกิ

ของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดย

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ

และหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดนิทางที่ต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใช้วลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่าน

จองทวัร ์มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมคี่าใช้ จ่าย

เพิม่เตมิ 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์

ทัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 



 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้า

จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืใน

กรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได้หากมีการปรบัราคาบตัร

โดยสารสงูขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใ นเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter 

Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูต่างๆหรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของ

ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ 

ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 



 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ ภาพท่ีใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านัน้ 

➢ การท่องเที่ยวประเทศไตห้วนันัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอื รา้นสบัประรด ,รา้นชา,รา้นสรอ้ย เป็น

ตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 

รายละเอียดห้องพกัท่ีประเทศไต้หวนั 

➢ หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสรมิ 

➢   โรงแรมในไตห้วนัหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ 

ละชัน้จะม ี เพยีงไม่กี่หอ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไม่มลีฟิต์ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทาง

บริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

********************************************************* 


