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CODE : BT01 

 

โปรแกรม 5 วนั 3 คนื : เดนิทางโดยสายการบนิ  EVA AIR (BR) 
 
 
 

 
 
 
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ(-/-/-) 

 
 
23.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิขาออก ชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิEVA AIR (BR)โดย

มเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภมู●ิ สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) ●ผหูลี ่● วดัจงไถซานซือ่ ● หนานโถว 
● ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ●วดัพระถงัซ าจ ัง๋ ●วดัเหวนิหวู่(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 
 
02.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเปโดยสายการบนิEVA AIR (BR)เทีย่วบนิที ่BR206(บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงผหูลี(่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ย SET BAKERY & MILK TEA 
จากน ัน้ น าท่านชม วดัจงไถซานซือ่ หรือทีช่าวไทยรูจ้ักกันในนาม วดัหมืน่ลา้น ดว้ยทุนการสรา้งวัด

มากกวา่หมืน่ลา้นบาท ผูอ้อกแบบคนเดยีวกนักบัตกึ TAIPEI 101 ถอืเป็นวัดนกิายมหายานทีใ่หญ่
และทันสมัยวัดหนึง่ของโลก ทางเขา้มสีระบัวและสะพานทองแดงตอ่อาย ุภายในอาคารหลักของ
วดัประดษิฐานพระพทุธรปูตวัแทนพระพทุธองค ์เป็นองคพ์ระประธาน เบือ้งซา้ยมพีระโมกคลัลานะ 
เบือ้งขวามพีระสารีบุตร หอ้งโถงซา้ยมอืมปีรมาจารยต์ั๊ กมอ้ เบือ้งขวามอีงคเ์ทพเจา้กวนอู โถง
กลางของวัดมทีา้วจตโุลกบาลหรอืองค ์สเีทีย่นไตอ้ว้ง ทัง้ 4 ขนาดองคส์งูกวา่ 10 เมตร เทพเจา้
ซึง่มหีนา้ทีดู่แลพระพุทธองคย์นือารักขาทัง้ 4 ทศิของหอ้งโถงภายในวัดหา้มใชเ้สยีง จงึท าให ้
เป็นวดัทีบ่รรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแกก่ารท าสมาธ ิ
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืงเมนปูลาประธานาธบิด ี
จากน ัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKEแหล่งน ้า

จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของ
ทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์
ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกักเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสงู
เหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีและน ้า
ในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนือ่งมาจากไดรั้บการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่ง
เครง่ครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัน้ น าทา่นสกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนกวง ตัง้อยูบ่นเนนิเขา

รมิทะเลสาบสุรยิันจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถ์ังทีเ่ดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจาก
ดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิองท่านทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบ
ใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจบุนัอฐัขิองทา่นไดเ้ก็บรักษาไวท้ีน่ี่ 

จากน ัน้ น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวูห่รอื วดักวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ทีท่างการ
ญีปุ่่ นสรา้งขึน้หลังจากท าการสรา้งเขือ่นท าใหว้ัดเกา่ 2 วัด จมอยูไ่ตเ้ขือ่น การออกแบบของวัดเห
วนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอ ู
เทพเจา้แหง่ความซือ้สัตย ์และคณุธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาว
ไตห้วนัจะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี ้
ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตก๊จานรอ้น และ สลดับารบ์ปุเฟ่ต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั LOOK ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เมอืงเจยีอี)้ 
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วนัทีส่าม อุทยานอาลซีาน ● น ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●รา้นใบชา●ไถจง ●ไนทม์ารเ์ก็ต
(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้ เดนิทางเดนิทางขึน้เขาอุทยานอาลซีานอุทยานที่มี

ความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไตห้วัน น า
ทา่นเดนิชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไป
ดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปีและ
ชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นน าท่าน
สกัการะเจา้พ่อเสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยาน
อาลซีาน จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน 
ผา่นเสน้ทางป่าสน ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ชมตน้ไม ้
และดอกไมต้ามฤดกูาล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 
จากน ัน้ น าทา่นชมิชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพือ่ใหท้า่นไดช้งชาอยา่งถกูวธิแีละ

ไดรั้บประโยชนจ์ากการดืม่ชา ทัง้ชาอูห่ลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอู่
หลงทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงไถจง น าทา่นเดนิช็อปป้ิงไถจงไนทม์าเก็ตถนนคนเดนิของเมอืงไถ
จง สว่นใหญจ่ าหน่ายอาหารตา่งๆ ทัง้มือ้หลัง และอาหารทานเลน่ เชน่ ไกท่อดฮอทสตาร ์ชานม
ไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบชูาบบูปุเฟ่ต ์
ทีพ่กั IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เมอืงไถจง) 
 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง ●ตกึไทเป 101(
ไมร่วมคา่บตัรขึน้ช ัน้89)  

                  ● พพิธิภณัฑก์ูก้ง  ● ซเีหมนิตงิ ● เมอืงซนิเป่ย     (เชา้/กลางวนั/-) 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นแวะชมรา้นขนม

พายสบัปะรดรา้นนี้เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคณุภาพจากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไตห้วัน และ 
ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโก
แลตไสเ้กาลดั หมแูผน่ ขา้วตงัสาหรา่ย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 

จากน ัน้ น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึง่ท าเป็นเครื่องประดับทัง้
สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึง่มกีารฝังแร่Germanium ลงไปมคีณุสมบัต ิลดผลกระทบจากรังสจีาก
อุปกรณ์อเิล็คทรอนคิสป์รับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ 
ความดัน อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศนูยแ์หง่นี้ยังมี
ผลติภัณฑเ์ครื่องประดับจาก ปะการงัสแีดง อัญมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จีป้ระดับ 
แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่แสดงถงึ
บารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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จากน ัน้ น าท่ านชม  พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติไต้หว นั  กู ้กง (Gu Gong National Palace 

Museum)พพิธิภัณฑอ์ันดับ 1 ใน 4 ของโลกพพิธิภัณฑแ์หง่นี้เป็นสถานทีร่วบรวมศลิปวัตถขุอง
จนีโบราณ และสมบัตลิ ้าค่า ซึง่บางชิน้มอีายุยอ้นหลังไป
ถึง 5 พันปี จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายใน
พพิธิภัณฑร์วบรวมไวไ้ดถ้งึกวา่ 620,000 ชิน้ ซึง่สมบัตลิ า่
ค่าเหล่านี้ท่านประธานาธิบดีไดน้ ามาจากประเทศจีน
แผ่นดนิใหญ่โดยขนลงเรอืมาพรอ้มกับชาวจนีทีอ่พยบมา
ตัง้รกรากยังประเทศไตห้วัน โดยโบราณวัตถเุหลา่นี้มมีาก
จนตอ้งผลัดเปลีย่นใหช้มทกุ ๆ 3 เดอืน แตว่ัตถโุบราณชิน้
เอกทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่หยกผักกาดขาว หยกสนี ้าตาลเหมอืน
หมสูามชัน้ หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกรอ้ซอ้นกนั 21 ชัน้ จะมใีหช้มตลอดปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา 
บา่ย น าทา่นถา่ยรูปชม ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัรขึน้ช ัน้89)ตกึระฟ้าสงูทีส่ดุในมหานครไทเป และ

เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูน้ าการ
ออกแบบพลงังานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใตด้นิอกี 
5 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชัน้น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , 
ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก 
โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเร็ว 1,010 เมตรต่อนาท ี
ใชข้ึน้จากชัน้ 5 ไปยงั ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ น าทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

หรอืทีค่นไทยรูจั้กกันในนาม สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นยา่นช็

อปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไตห้วัน ยังเป็นแหล่งช็อป
ป้ิงของนักทอ่งเทีย่วดว้ยเชน่กัน ในยา่นนี้เป็นถนนคนเดนิโดย
แบง่โซนเป็นสตีา่งๆ เชน่ แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสงัเกตจากเสา
ขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบียบ 
รา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึง่ราคาถูกกว่า
ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่  ONITSUKA TIGER ,  NEW 
BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสูท่ีพั่ก 

 
 
 
 
 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
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ทีพ่กั LOFTSEASIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว เมอืงไทเป มาตรฐานไตห้วนั 
 ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแชน่ า้แร ่

แบบสว่นตวัในหอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ ไทเป ● อทุยานเยห๋ลิว่ ● หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ● อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค●สนามบนิ
เถาหยวน ● กรงุเทพฯ 

                  (เชา้/กลางวนั/-) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน ัน้ น าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่  YEHLIU GEO PARK

อทุยานทางธรณี ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไป
ในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่น
ดว้ยหนิแปลกตารูปร่างตา่งๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี ่หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิ
รูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสัตวท์ะเลดกึด าบรรพ์ 
ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลก
ตา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทะเลสไตลจ์นี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณจิว่เฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขา

ซึง่ในอดตีเคยเป็นแหลง่ขดุทองชือ่ดังของไตห้วัน เมือ่กาลเวลาผา่นไปเหลอืเพยีงบา้นเรอืนแบบ

เกา่เป็นสิง่ดงึดดูใจใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงตา่งๆทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของ

ทีร่ะลกึ ชมววิทวิทัศน์ของบา้นโบราณซึง่ประดับดว้ยโคมไฟสตีา่งๆและตรอกซอยเล็กๆทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ และนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก 
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จากน ัน้ น าทา่นชม อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึ
ถงึทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลองหอ้งท างานของ
ทา่น เจยีง ไค เชค็ ซึง่ภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมูพิลอ
ดลุยเดชฯ รัชกาลที ่9 ของไทย ครัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมือ่วันที ่5 มถินุายน พ.ศ. 2,506 
และไฮไลทอ์กีอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการรปู
ปัน้ส ารดิ ทา่นเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
21.10 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิEVA AIR เทีย่วบนิทีB่R205 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
00.05+1 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

............................................................................................................................. 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
อทุยานอาลซีาน 

อทุยานเยห๋ลิว่ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ EVA 
AIR(BR)  ECO CLASS 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 
เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีย่ว 

19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

07 พ.ย.61 11 พ.ย.61 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

14 พ.ย.61 18 พ.ย.61 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

28 พ.ย.61 02 ธ.ค.61 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

09 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

09 ม.ค.62 13 ม.ค.62 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

16 ม.ค.62 20 ม.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

30 ม.ค.62 03 ก.พ.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

06 ก.พ.62 10 ก.พ.62 25+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

13 ก.พ.62 17 ก.พ.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

27 ก.พ.62 03 ม.ีค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

06 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

13 ม.ีค.62 17 ม.ีค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ได ้โดย
ทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื(หอ้งพกัแบบ 2 ทา่น และ 3 ทา่น) หากมาไมค่รบคูห่รอืตอ้งการ
พกัเดีย่วทา่นสามารถช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทาง
เทา่น ัน้ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตาม
สถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30กก./ทา่น และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย 
 คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การ

ท าวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิ ิ

บาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ
จลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของ
บรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถผูช้ว่ยคนขบัรถใน อตัรา 1,000 NTD/ทรปิ/ทา่น(บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่
ไมบ่งัคบัทปิคะ่) 
 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้ง
กลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,700 บาท(ไม่

รวมคา่บรกิาร) ** 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่น
การเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุา
ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ  
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 
     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะ
ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงั 
คณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ
ของทา่น 
5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯขอ
เลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 15 วนักอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้
ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 
 
7.ในกรณีใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการเลม่สนี า้เงนิเดนิทาง จะตอ้งท าวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กรณุาแจง้
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ทีท่ าการจอง 
 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ 
, การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจาก
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน
เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั 
ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 



CODE : BT01 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยให้
ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิ
อบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุ
จากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนื
เงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้
ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั
จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


