
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ขาออก ชนั 4  เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

โดยมเีจา้หน้าทอีํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

10.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI834 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองไป-กลบั) 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาท้องถินเรว็กว่าประเทศไทย  ชวัโมง) 

จากนัน เดนิทางเขา้สู่เมอืงไทจง (ใช้เวลาเดินทาง  ชวัโมง)  

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มารเ์กต็   

  (-/-/เยน็ ) 



 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตลไ์ต้หวนั 

   

ทีพกั GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั (เมืองไถจง) 

 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน เดินทางสู่เมืองหนานโถว นําท่านแวะชิมชาอู่หลง และ 

ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพอืให้ท่านได้ชงชาอย่าง

ถูกวธิแีละไดร้บัประโยชน์จากการดมืชา ทงัชาอู่หลงจากอาลี

ซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซือชาอู่หลงทีขนึชอื

ของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดมืทานเอง 

วนัทีสอง ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นังกระเช้าสู่หมู่บ้าน  ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ● วดัเหวินหวู่ ● 

ไถจง                                               (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 



 

นําท่านสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโม

ซ า น  ( FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE 

VILLAGE)  เป็นอีกหนึงจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที

รวบรวมความหลากหลายสีสนัไว้ในทีเดียว มีทงั

หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ตงัอยู่เมืองหนานโถว 

ซงึหมู่บา้นแห่งนีเป็นสถานท ีทจีดัแสดงวถิชีวีติและ

วัฒนธรรมของชาวพืนเมอืงแบบดงัเดิม เช่น การ

เตน้ราํแบบพนืเมอืงดงัเดมิ การรอ้งราํทาํเพลงและการจําลองพธิกีารแต่งงานแบบพนืเมอืง อกีทงัยงัมหีมู่บา้นจาํลองของแต่ละ

ชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลอืกซอืของทรีะลกึ ณ ร้านขายของทรีะลกึ ของแต่ละชนเผ่านอกจากนี ยงัมสีวนสนุกให้ท่านได้

สนุกสนานทงัวนัอย่างเตม็ท ี 

**สาํหรบัท่านทีต้องการลงเล่นสวนนํา กรณุาเตรียมชุดเปลียน 1 ชุดค่ะ** 

สุดพิเศษ!! นําท่านนังกระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านวฒันธรรมชนเผ่า ระหว่างทีโดยสารกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมวิวได้ทวัทะเลสาบ

สุริยนัจนัทรา (รวมค่านังกระเช้าแล้ว) 

  

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี  



 

หลงัอาหาร นําท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งนําจดืใหญ่ทสุีดบนเกาะไตห้วนั ทมีา

ของชอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมี

ลกัษณะคล้ายพระจนัทร์ ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขอืนกกัเกบ็นําทาํใหม้ขีนาดกว้างขวาง และมคีวามสูงเหนือ

ระดบันําทะเล  เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปีและนําในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด 

เนอืงมาจากไดร้บัการดแูลเรอืงความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

 



 

 

จากนัน นําท่านสกัการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดั

กวนอู วัดแห่งนีเป็นวัดใหม่ทีทางการญีปุ่ นสร้างขึน

หลังจากทําการสร้างเขอืนทําให้วดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไต้

เขอืน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกบั

พระราชวงักู้กง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐาน

เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซือสตัย์ และคุณธรรม 

การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วดั เหวินหวู่นี ชาว

ไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิงลมเพือเป็นการสกัการะองค์เทพเจ้ากวนอู  จากนัน นําท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง  

คาํ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! สเตก็จานร้อน และ สลดับารบ์ฟุเฟ่ต์ 



 

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนือ ปลา และ บุฟเฟ่ต์สลดับาร ์สามารถแจ้งกบัหวัหน้าทวัรใ์นวนัเดินทาง 

ทีพกั  GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั (เมืองไถจง) 

  

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําท่านแวะชม ร้านขนมพายสบัปะรดรา้นนเีป็นรา้นซงึไดก้าร

รบัรองคุณภาพจากการท่องเทยีวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิค้าแนะนําไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนม

พายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

วนัทีสาม ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสบัปะรด ● ตึกไทเป  (ไม่รวมค่าขึนตึก) ● ศนูยเ์ครืองสาํอาง ● อนุสรณ์

สถานเจียงไคเชค็ ● วดัหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนทม์ารเ์กต็             (เช้า/กลางวนั/อิสระ ) 



 

จากนัน นําท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบตัรขึนชนั89) ตึก

ระฟ้าสูงทีสุดในมหานครไทเป และเป็นตกึทสีูงทีสุดใน

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

ได้ ร ับ ร าง วัล  “ ผู้ นํ าก าร ออกแบบพลัง ง านและ

สงิแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มจํีานวนชนัทงัหมด 101 

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

ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชันนําเช่น DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 

DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยงัมลีฟิต์ทเีรว็ทสีุดในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทคีวามเรว็ 1,010 

เมตรต่อนาท ีใชข้นึจากชนั 5 ไปยงั ชนั 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพอืไปชมววิ ณ ชนั 89 

 



 

จากนัน แวะซอืสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครอืงสาํอางต่างๆ ทศีนูยเ์ครืองสาํอาง 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเสียวหลงเปา 

จากนัน นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค็ (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้าํคญั รถ และ จําลองหอ้ง

ทํางานของท่าน เจยีง ไค เชค็ ซงึภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ 

รชักาลท ี9 ของไทย ครงัเสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมอืวนัท ี

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

สถานแห่งนีคือ การชม การเปลียนเวรยามของทหาร

รกัษาการรปูปันสาํรดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซงึจะเปลยีนเวรทุกๆชวัโมง 

 



 

จากนัน เดนิทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึงในวดัทเีก่าแก่และมชีอืเสยีงมากทสีุดแห่งหนึงของเมอืงไทเป ตงัอยู่ในแถบย่าน

เมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขนึโดยคนจนีชาวฝเูจยีนช่วงปีค.ศ. 1738  เพอืเป็นสถานทสีกัการะบูชาสงิศกัดสิทิธติามความ

เชอืของชาวจนี มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไต้หวนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีก

กนัว่าเป็นวดัสไตล์ไต้หวนั ทําใหท้นีีเป็นอกีหนึงแหล่งท่องเทยีวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเป โดยมาจากทงัศาสนาพุทธ เต๋า และขงจอื 

เช่น เจา้แม่ทบัทมิ ทเีกยีวขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอู เรอืงความซอืสตัยแ์ละหน้าทกีารงาน และเทพเยว่์เหล่า หรอื ผูเ้ฒา่จนัทรา 

ทเีชอืกนัว่าเป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

 

จากนัน นําท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเกต็ (อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั)หรอืทคีนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ย่านชอ็ปปิงของวยัรุ่นและวยัทํางานของไต้หวนั ยงัเป็นแหล่งชอ็ปปิงของนักท่องเทยีวดว้ยเช่นกนั ในย่านนีเป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซน

เป็นสตี่างๆ เช่น แดง เขยีว นําเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสไีวอ้ย่างเป็นระเบียบ รา้นคา้แนะนําสําหรบั



 

นักท่องเทยีวชาวไทย ซงึราคาถูกกว่าไทยประมาณ  % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซงึ

รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ   

 

 

คาํ อิสระอาหารคาํ ณ ตลาดซีเหมินติง ไนท์มารเ์กต็ 

ทีพกั MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไต้หวนั  



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภณัฑ์สร้อย Germanium (GE) ซงึทําเป็นเครอืงประดบัทงัสร้อยคอและสร้อยข้อมอืซึงมีการฝังแร่ 

Germanium ลงไป มคีุณสมบตัลิดผลกระทบจากรงัสจีากอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคสป์รบัความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วย

ป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟืนตัวหลังเจ็บป่วยให้สนัลงและภายในศูนย์แห่งนียังมีผลิตภัณฑ์

เครอืงประดบัจากปะการงัสีแดงอญัมณีลําค่าจากใตท้ะเลของใต้หวนั ทงัจปีระดบั แหวน ต่างๆ  

จากนัน แวะถ่ ายรูป ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

(Huashan 1914 Creative Park) ก่อนเดิมพืนทีนีเคย

เป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรเีก่าขนาดใหญ่ทมีคีนงาน

อยู่มากกว่า  คน ต่อมาไดย้า้ยโรงงานออกไปจนปล่อ

ทิงร้างไว้มากกว่า  ปี จนทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแล 

ปรงัปรุงเปลยีนแปลงครงัใหญ่ให้กลายเป็นพนืทสีําหรบั

งานศลิปะและเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์มมุีมถ่ายรปู

เก๋ๆ ให้เหล่าฮปิสเตอร์ได้มาเดนิถ่ายรูปเล่น อีกทงัด้วย

ความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยงัมกีารเปลยีนแปลงไปเรอืยๆตามการแสดงจงึทําใหท้นีีกลายเป็นสถานทถี่ายภาพพรเีวดดงิ ยอดนิยม

ของคู่รกัชาวไทเปอกีดว้ย  

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

11.00 น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

13.50 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย CHINA AIRLINES เทยีวบนิท ีCI835  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง** 

16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

วนัทีสี ไทเป ● ศูนยค์วามคิดสร้างสรรค ์ฮว่าซนั ● ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัสีแดง ● สนามบินเถาหยวน 

● สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ                                           (เช้า/อิสระ/- ) 



 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วนัเดินทาง ไต้หวนั บินหร ูเทียวคุ้ม  4 วนั  3 คืน   

         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เริมเดินทาง จาํนวน ผู้ใหญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดียว 

23-26 ก.พ.  25+1 19,999 19,999 19,999 4,500 

04-07 มี.ค.  
(วนัหยุด) 

25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

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

14-17 เม.ย.  25+1 26,999 26,999 25,999 4,500 

-  พ.ค.  

(วนัหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

-  มิ.ย.  

(วนัหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

-  ก.ค.  

(วนัหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

10-13 ส.ค.  

(วนัหยุด) 
25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

21-24 ก.ย.  25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

05-08 ต.ค.  25+1 21,999 21,999 20,999 4,500 

-  ต.ค.  

(วนัหยุด) 
25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 



 

  

**หมายเหตุ!! ราคาตวั INFANT รบกวนเชค็กบัทางบริษทัฯ อีกครงั** 
 

**โปรแกรมอาจมีการสลบัสบัเปลียนหน้างานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสาํคญั** 
 

**กรณีพกั  ท่าน กรณุาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทาํการจอง เนืองจากห้องพกั  ท่าน มีจาํนวนจาํกดั** 



 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน CHINA AIRLINES อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวัไม่สามารถระบุทนีังได ้ เป็น

ตวัหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทพีกัโรงแรมตามรายการ  คนื พกัหอ้งละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ  กก.ต่อ  ใบ(โหลดได้ท่านละ  ใบ)กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ต่อ  ใบ 

 ค่าอาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 นําดมืบรกิารบนรถวนัละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถนิและหวัหน้าทวัรนํ์าเทยีวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษนํีามนัและภาษตีวัทุกชนิด (สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง) 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ ,000,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอบุติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รบัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง

การสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

 ค่าวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวต่างชาต ิ

 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด  กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจาก

เจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมอืงไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื ไต้หวนัมกีารปรบัเปลยีนขอ้กําหนดเกยีวกบัการกกัตวัเพมิเตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพมิเตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกนิ 

 ภาษมีลูค่าเพมิ  % และภาษหีกั ณ ทจ่ีาย % 



 

 ค่าทิปไกดท้์องถิน,พนักงานขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเดก็อายุตาํ

กว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

**ขณะนนีักท่องเทยีวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทําวซ่ีาหากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซี่าเขา้-ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพมิ ตามทสีถานทูต

กําหนด (ไม่รวมค่าบรกิาร)** 

**กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละเงอืนไขต่างๆ ก่อนทาํการจองและชาํระเงิน** 

 

เงือนไขการสาํรองทีนังและการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 5,  บาท ส่วนทเีหลอืชําระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนันถอืว่าท่านยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั บรษิัทฯ จะคนืเงนิค่ามดัจําให้ทงัหมด โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจรงิ ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  วนั จะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้งัหมด โดยหกัค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์ % จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจําทงัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

กรณียกเลิก : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทําก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้งัหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน  วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเกบ็เงินค่าทวัรท์งัหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซงึจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่

ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง  วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี 



 

 

 

เงือนไขอืน ๆ  

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนทบีรษิทัฯ กําหนดไว ้(15 ท่าน

ขึนไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิ

ของท่าน 

 คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดย

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีทที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทวัร,์ ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททุีกครงัก่อนทําการออกตวั เนืองจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ

และหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทตี้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใช้วลีแชรท์สีนามบนิ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืเรมิตงัแต่ท่าน

จองทวัร ์มฉิะนนัทางบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชดัเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใช้จ่าย

เพมิเตมิ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

 เมือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทงัหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์

ทงัหมด 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเนือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธิเกบ็ค่าทวัรท์งัหมด โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 



 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า  เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านนั (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า  เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืง หรอื เจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซงึลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทยีว(ซงึลูกค้า

จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมอื,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯไดช้ําระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืใน

กรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชอืได้หากมกีารปรบัราคาบตัร

โดยสารสงูขนึ ตามอตัราค่านํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลยีน ทางบรษิทั สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักล่าว 

 เมอืท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัในเงอืนไข

ขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter 

Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์งัหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะตอ้งไม่มกีารชํารุด เปียกนํา การขดีเขยีนรปูต่างๆหรอืแมก้ระทงัตราปัมลายการต์ูน ทไีม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของ

ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครงั หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทไีม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ 

ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 กรณี “หญงิตงัครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทชีดัเจน สงินีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 ภาพทีใช้เพือการโฆษณาเท่านัน 



 

 การท่องเทยีวประเทศไตห้วนันนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการส่งเสรมิการท่องเทยีวดงักล่าว คอื รา้นสบัประรด,รา้นชา,รา้นสรอ้ย เป็น

ตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักล่าวแลว้ 

 

 

 

รายละเอียดห้องพกัทีประเทศไต้หวนั 

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

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

   โรงแรมในไตห้วนัหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบนําบางโรงแรมแต ่

ละชนัจะม ี เพยีงไม่กหีอ้งซงึในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชนัและบาง โรงแรมอาจจะไม่มลีฟิต์ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจาํเพือประโยชน์ของท่านเอง ทาง

บริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯทีได้ระบุในรายการทวัรท์งัหมด** 

 

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


