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07.00 น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน

เวียตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ) โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เทียวบินที VZ 562 (ไมร่วมอาหารบนเครอืงไป-กลับ) 

 
 

 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเปนทีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถินที

ไต้หวัน เรว็กกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)  

จากนัน  เดินทางสู่เมืองไถจง (TAICHUNG) เปนเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองนีเปนแหล่ง

อุตสาหกรรมและการค้าทีสําคัญของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30น.) 

นําท่าน เดินช็อปปง ตลาดกลางคืนทีใหญ่ทีสุดในไต้หวัน ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินเปนหนึงใน

ถนนทีน่าสนใจ มีทังแฟชัน เสือผ้า รองเท้า ทีทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ทีนี

ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืน  

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์

เก็ต           (-/-/เย็น)
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คา   บ ริ ก า ร อ า ห า ร ค า   ณ  ร้ า น อ า ห า ร  พิ เ ศ ษ !! เ ม นู  บุ ฟ เ ฟ ต์ ช า บู ไ ต้ ห วั น     

 

จากนัน นําท่านเขา้พักที HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรอืเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวรเ์ปนเพยีงโรงแรมทนีําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดบั

เทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) เปนโรงละครทีออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวญีปนชือดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถาเสียง”จึงทําให้กําแพงของอาคารมีความ

โค้งมนเปนเอกลักษณ์ และสามารถตังอยู่ได้ โดยไมต้่องใช้เสาคาและกําแพงตังฉาก ใครหาทีถ่ายรูป

สวยๆ ไม่ควรพลาดทีนี 

วันทีสอง โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรอืทะเลสาบสุรยิันจันทรา • ชิม

ชาอู่หลง • เมืองไทเป • รา้นพายสับประรด • ซเีหมนิติง ไนท์มารเ์ก็ต   

         (เช้า/กลางวัน/อิสระ)
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จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (NANTOU) ตังอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเปนเมืองทีมี

ขนาดใหญ่ทีสุด และเปนเมืองเดียวของไต้หวันทีไม่มเีขตติดต่อกับทะเล 

จากนัน นําท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนีเปนวัดใหม่ทีทางการญีปุน

สร้างขึนหลังจากทําการสร้างเขือนทําให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขือน การออกแบบของวัดเหวินหวู่

โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้า

แห่งความซือสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ชาวไต้หวันจะ

นิยมแขวนกระดิงลมเพือเปนการสักการะองคเ์ทพเจ้ากวนอู   

นําท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยิันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งนาจืดใหญ่ทีสุดบน

เกาะไต้หวัน ทีมาของชือทะเลสาบสุรยัินจันทรา มาจากทิศตะวันออกของทะเลสาบมลัีกษณะคล้าย

พระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิด

จากการสร้างเขือนกักเก็บนาทําให้มีขนาดกว้างขวาง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น

สบายตลอดทังปและนาในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนืองมาจากได้รับการดูแลเรืองความ

สะอาดและมลพิศอย่างเครง่ครดั 
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบด ี

นําท่าน ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก

การดืมชา ทังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว

เหลียน และเลือกซอืชาอู่หลงทีขนึชือของไต้หวันไปเปน

ของฝากและดืมทานเอง 

จากนัน  เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 น.) 
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นําท่าน แวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนีเปนร้านซึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก 

ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มา

เก็ต (อิสระอาหารคาตามอัธยาศัย)

หรือทีคนไทยรู้จักกันในนาม สยามส

แควร์แห่งไทเปเปนย่านช็อปปงของ

วัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ใน

ย่านนีเปนถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

เปนสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นาเงิน โดย

สังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ

หมายเลยและทําสีไว้อย่างเปนระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเทียวชาวไทย ซึงราคาถูกกว่า

ไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึงรวม

สินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 
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คา      อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั ณ ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต  

จากนัน นําท่านเขา้พักที RELITE HOTEL หรอืเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวรเ์ปนเพยีงโรงแรมทนีําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซงึอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน นําท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวัน

ลักษณะเปนแหลมยืนลงไปในทะเล เกิดขึนจากการเคลือนทีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิน

แปลกตารูปร่างต่างๆ ซึงเกิดจากการกัดเซาะของนาทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที หินรูปเศียร

พระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ ท่านจะได้

ชมวิวของทะเลแปซิฟคนาทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

วันทีสาม เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเยห๋ลวิ • หมู่บ้านโบราณจิวเฟน • เมืองไทเป • 

GERMANIUM • ถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนตึกชัน 89)     (เช้า/อิสระ/เย็น) 
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นําท่าน เดินทางสู่ ถนนโบราณจิวเฟน (Jiufen 

Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา

ซึงในอดีตเคยเปนแหล่งขุดทองชือดัง

ของไต้หวัน เมือกาลเวลาผ่านไปเหลือ

เพียงบ้านเรือนแบบเก่าเปนสิงดึงดูดใจ

ให้นักท่องเทียวมาเยือน ชมรา้นรวงต่างๆ

ทังร้านนาชา ร้านขายขนม และ ของที

ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึง

ประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆทีเต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเทียวจํานวนมาก  

เทียง  อิสระอาหารกลางวัน ณ ถนนโบราณจวิเฟน 
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จากนัน เดินทางสู่ เมืองไทเป นําท่านแวะชมของทีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึงทําเปน

เครืองประดับทังสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึงมีการฝงแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลด

ผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายและ

ภายในศูนย์แห่งนียังมีผลิตภัณฑ์เครืองประดับจากปะการงัสีแดง อัญมณีลาค่าจากใต้ทะเลของใต้

หวัน ทังจีประดับ แหวน ต่างๆ ทังยงัมีปะการังแดงเปนต้น  

จากนัน นําท่านถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึนชัน 89) ตึกระฟาสูงทีสุดในมหานครไทเป และเปน

ตึกทีสูงทีสุดในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นําการออกแบบ

พลังงานและสิงแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชันทังหมด 101 ชัน และ ชันใต้ดินอีก 5 ชัน ชัน 

1-5 จะเปน ห้างสรรพสินค้า และรา้นอาหารชันนําเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 

PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ทีเร็วทีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์

เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ทีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึนจากชัน 5 ไปยัง 

ชัน 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านัน 
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คา   บรกิารอาหารเย็น  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูเสยีวหลงเปา 

จากนัน นําท่านเขา้พักที RELITE HOTEL หรอืเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวรเ์ปนเพยีงโรงแรมทนีําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดบั

เทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน เดินทางสู่วัดหลงซาน 

(Longshan Temple) เปนหนึง

ในวัดทีเก่าแก่และมีชือเสียงมาก

ทีสุดแห่งหนึงของเมืองไทเป 

เพือเปนสถานทีสักการะบูชาสิง

ศักดิสิทธิตามความเชือของชาว

จีน ทีเชือกันว่าเปนเทพผู้ผูกด้าย

แดงให้สมหวังด้านความรักมี

รูปแบบทางด้านสถาปตยกรรม

คล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเปนไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเปนวัด

สไตล์ไต้หวัน ทําให้ทีนีเปนอีกหนงึแหล่งท่องเทียวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

วันทีส ี      วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครอืงสําอาง •  สนามบินเถาหยวน • 

สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ              (เช้า/-/-) 

        



 
 BT-TPE64_VZ_TAICHUNG NANTOU TAIPEI_MAR-OCT23 
 
 
 
 
 
 

จากนัน นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไค

เ ช็ ค  ( Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึง

ท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน 

รวบรวม ประวัติ  ของใช้สําคัญ รถ 

และ จําลองห้องทํางานของท่าน 

เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง 

ณ อนุสรณ์สถานแห่งนีคือ การชม 

ก า รเป ลียน เวรยา มขอ ง ท ห า ร

รักษาการรูปปนสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึงจะเปลียนเวรทุกๆชัวโมง จากนันแวะซือสินค้าผลิตภัณฑ์

เครอืงสําอางต่างๆ ทีศูนย์เครอืงสําอาง 

 

 

 ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพอืเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ)  

เทียวบินที VZ 563 
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18.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
----------------------------------------------------------- 

 
 

อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 
 

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป ซเีหมินติง  บิน VZ  4 วัน 3 คืน 

วันเดินทาง จํานวนต่อกรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเดยีว 

26-29 ม.ีค.66 30+1 14,999 14,999 4,000 

30 ม.ีค.66 – 02 เม.ย.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

05-08 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 23,999 22,999 4,000 

06-09 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 23,999 22,999 4,000 

10-13 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 24,999 23,999 4,000 

11-14 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 24,999 23,999 4,000 

13-16 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 25,999 24,999 4,000 

15-18 เม.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 17,999 16,999 4,000 

20-23 เม.ย.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

21-24 เม.ย.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

27-30 เม.ย.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

28 เม.ย.66 - 01 พ.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 พ.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

05-08 พ.ค.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

11-14 พ.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

12-15 พ.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 
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17-20 พ.ค.66 30+1 15,999 15,999 4,000 

18-21 พ.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

25-28 พ.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

26-29 พ.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

01-04 มิ.ย.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

02-05 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

08-11 มิ.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

09-12 มิ.ย.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

15-18 มิ.ย.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

22-25 มิ.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

23-26 มิ.ย.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

30 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

06-09 ก.ค.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

14-17 ก.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

20-23 ก.ค.66 30+1 18,999 18,999 4,000 

21-24 ก.ค.66 30+1 18,999 18,999 4,000 

27-30 ก.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

30 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

31 ก.ค.66 – 03 ส.ค.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

01-04 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 17,999 16,999 4,000 

03-06 ส.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

04-07 ส.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 20,999 19,999 4,000 
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17-20 ส.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

25-28 ส.ค.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

31 ส.ค. 66 – 03 ก.ย.66 30+1 16,999 16,999 4,000 

01-04 ก.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

07-10 ก.ย.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

08-11 ก.ย.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

14-17 ก.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

15-18 ก.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

21-24 ก.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

22-25 ก.ย.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

28 ก.ย.66 – 01 ต.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

05-08 ต.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

12-15 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

13-16 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 21,999 20,999 4,000 

19-22 ต.ค.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานรีวมรายการทวัรแ์ละตัวเครอืงบินแลว้** 
 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลยีนหน้างานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปนสําคญั** 
 

**กรณีพัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทําการจอง เนอืงจากห้องพัก 3 ท่าน  
ในแต่ละโรงแรมมจีํานวนจํากัด** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสีย

ค่าเปลียนแปลงตัวไมส่ามารถระบุทีนังได้  เปนตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 
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 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสิทธใินการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธเิก็บเพิมหากสายการบินปรบัขนึก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ 

- ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดที

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุตากว่า 2 ปบริบูรณ)์ 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนาใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถนิและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิปคะ่) 

**ขณะนนีกัท่องเทียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวซี่าหากมีการเปลียนแปลงจะต้องกลับมายนืวีซ่าเข้า-ออกปกติ 

ทางทัวร์จะต้องเรยีกเก็บค่าวซี่าเพมิ ตามทีสถานทูตกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ)** 
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**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงิน** 

เงือนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง (ค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจริง อาทิเช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสนิ (ค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจริง อาทิเช่น คา่ตัวเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสนิ 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มเีงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณเีจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 
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เงือนไขอนื ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมผีลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรบัเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางทีต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ทีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริมตังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขนึกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเทา่นัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสนิ หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิท สงวนสิทธปิรับราคาตัวดังกล่าว 

 เมอืท่านตกลงชําระเงินไมว่่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไมมี่การชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปมลาย

การ์ตูน ทีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครงั หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทังสนิ 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ทังสนิ 

 ภาพทีใช้เพือการโฆษณาเท่านัน 
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 ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตเก็บคา่ทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ : 1,500 NTD/ลกูทัวร ์1 ท่าน ณ สนามบินใน

วันเช็คอิน 

 การท่องเทียวประเทศไต้หวันนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเปนการส่งเสริมการ

ท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เปนต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีประเทศไต้หวัน ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศไต้หวัน 

รายละเอียดห้องพักทปีระเทศไต้หวัน 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในไต้หวันห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั และไมมี่อ่างอาบนาบางโรงแรมแต ่

ละชันจะมี  เพียงไม่กีห้องซึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชันและบาง โรงแรมอาจจะไมมี่ลิฟต์ซึงขนึอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด** 

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


