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06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI834 

(บริการอาบารืดงเครืิองดืิมบนเครืิอง ไป-กดับ) 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินเถาบยวน ปรงเทศไต้บวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

(เวดาท้องถิินเร็วกว่าปรงเทศไทย 1 งัิวโมง)  

จากนั้น เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง )ใง้เวดาเดินทาง 2 งัิวโมง(  

คิ่า บริการอาบารคิ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! งาบูบุฟเฟ่ต์ สไตด์ไต้บวัน 

วันืรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาบยวน)ไทเป( ● ไถจง ● ตดาดไถจงไนท์มาร์เก็ต   

  )-/-/เย็น ( 
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ทีิพัก GUIDE HOTEL TAICHUNG บรือโรงืรมเทียบเท่า รงดับ 4 ดาวปรงเทศไต้บวัน )เมืองไถจง( 

 
 

เง้า  บริการอาบารเง้า ณ บ้องอาบารของโรงืรม 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองบนานโถว น่าท่านืวงงิมงาอู่บดง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพ่ือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับ

ประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัว

เหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นช่ือของไต้หวันไปเป็นของฝากและ

ดื่มทานเอง 

น่าท่านสู่ บมู่บ้านวัฒนธรรม 9 งนเผ่า องบอริจิน ฟอโมซาน 

)FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE)  

เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวบรวมความ

หลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว มีทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 

ชนเผ่า ตั้งอยู่ เมืองหนานโถว ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ เป็น

สถานที่ ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว

พ้ืนเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเต้นร าแบบพ้ืนเมืองดั้งเดิม 

การร้องร าท าเพลงและการจ าลองพิธีการแต่งงานแบบ

พ้ืนเมือง อีกทั้งยังมีหมู่บ้านจ าลองของแต่ละชนเผ่า 

วันทีิสอง ไถจง ● บนานโถว ● ร้านงา ● นัิงกรงเง้าสู่บมู่บ้าน 9 งนเผ่า ● ด่องเรือทงเดสาบสุริยันจันทรา ● วัดเบวินบวู่ ● ไถ

จง       )เง้า/กดางวัน/เย็น ( 
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รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึก ของแต่ละชนเผ่านอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกให้ท่านได้สนุกสนานทั้งวันอย่าง

เต็มที่  

**ส่าบรับท่านทีิต้องการดงเด่นสวนน้่า กรุณาเตรียมงุดเปดีิยน 1 งุดค่ง** 

สุดพิเศษ!! น่าท่านนัิงกรงเง้าดอยฟ้าสู่บมู่บ้านวัฒนธรรมงนเผ่า รงบว่างทีิโดยสารกรงเง้าดอยฟ้า ท่านสามารถงมวิวได้ทัิวทงเดสาบสรุยิันจันทรา )รวม

ค่านัิงกรงเง้าืด้ว( 

 

 

เทีิยง  บริการอาบารกดางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนปูดาปรงธานาธิบด ี 

บดังอาบาร น าท่าน ด่องเรืองมความงามของทงเดสาบสุริยันจันทรา )SUN MOON LAKE( แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้าย

พระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 750 เมตร 

ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความ

สะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด 
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จากนั้น น าท่านสักการงเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเบวินบวู่บรือ วัด

กวนอู วัดแห่งนี้ เป็นวัดใหม่ที่ทางการญ่ีปุ่นสร้างขึ้น

หลังจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้

เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับ

พระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐาน

เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม 

การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เบวินบวู่นี้ งาว

ไต้บวันจงนิยมืขวนกรงดิิงดมเพิือเป็นการสักการงองค์

เทพเจ้ากวนอู  จากนั้น น่าท่านเดินทางกดับเมือง

ไถจง  

คิ่า บริการอาบาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! สเต็กจานร้อน ืดง สดัดบาร์บุฟเฟ่ต์ 

ใบ้ท่านได้เดือกสรร บมู ไก่ เนื้อ ปดา ืดง บุฟเฟ่ต์สดัดบาร์ สามารถืจ้งกบับัวบน้าทัวร์ในวันเดินทาง 

ทีิพัก  GUIDE HOTEL TAICHUNG บรือโรงืรมเทียบเท่า รงดับ 4 ดาวปรงเทศไต้บวัน )เมืองไถจง( 

  

 

 

วันทีิสาม ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสับปงรด ● ตึกไทเป 101 )ไม่รวมค่าขึ้นตึก( ● ศูนย์เครืิองส่าอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไค

เง็ค ● วัดบดงซาน ● ตดาดซีเบมินติง ไนท์มาร์เก็ต       

      )เง้า/กดางวัน/อิสรง ( 
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เง้า  บริการอาบารเง้า ณ บ้องอาบารของโรงืรม 

จากนั้น เดินทางสู่เมืองไทเป )ใง้เวดาเดินทางปรงมาณ 2 งัิวโมง( น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปงรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพ

จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโก

แลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านงมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นง้ัน89) ตึก

ระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุด

ในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 

101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการออกแบบพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 

101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น 

ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI 

, DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์

ที่ เร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาที เพ่ือ

ไปชมวิว ณ ชั้น 89 
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จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เครืิองส่าอาง 

เทีิยง  บริการอาบารกดางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเสีิยวบดงเปา 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเง็ค )Chiang Kai 

Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึ กถึ งท่ านอดี ต

ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ 

รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ง

ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้ง

เสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 

2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ 

การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้น

ส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆช่ัวโมง 
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จากนั้น เดินทางสู่วัดบดงซาน (Lungshan Temple )เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า 

มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค .ศ . 1738  เพ่ือเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ

ชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัด

สไตล์ไต้หวัน ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป โดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม 

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้

ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ซีเบมินติง ไนท์มาเก็ต )อิสรงอาบารคิ่าตามอัธยาศัย(หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อป

ปิ้งของวัยรุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่า งๆ 

เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้า

รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ   
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คิ่า อิสรงอาบารคิ่า ณ ตดาดซีเบมินติง ไนท์มาร์เก็ต 

ทีิพัก MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL บรือโรงืรมเทียบเท่า รงดับ 4 ดาวปรงเทศไต้บวัน  

 

เง้า  บริการอาบารเง้า ณ บ้องอาบารของโรงืรม 

จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผดิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่  

Germanium ลงไป มีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วย

ป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

จากปงการังสีืดงอัญมณีล้ าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ  

วันทีิสี ิ ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค ์ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM ืดง ปงการังสีืดง ● สนามบินเถาบยวน ● 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     )เง้า/อิสรง/- ( 
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จากนั้น แวะถ่ ายรูป ศูนย์ความคิดสร้ างสรรค์ ฮว่าซาน

)Huashan 1914 Creative Park( ก่อนเดิมพ้ืนที่นี้เคย

เป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่เก่าขนาดใหญ่ที่มีคนงานอยู่

มากกว่า 400 คน ต่อมาได้ย้ายโรงงานออกไปจนปล่อ

ทิ้งร้างไว้มากกว่า 10 ปี จนทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแล 

ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับ

งานศิลปะและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีมุมถ่ายรูป

เก๋ๆ ให้เหล่าฮิปสเตอร์ได้มาเดินถ่ายรูปเล่น อีกทั้งด้วย

ความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยังมีการเปลี่ยนแปลงไป

เรื่ อยๆตามการแสดงจึงท าให้ที่นี่ กลายเป็นสถานที่

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ยอดนิยมของคู่รักชาวไทเปอีกด้วย  

ได้เวดาสมควร น่าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาบยวน 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาบยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

13.50 น. เดินทางกลับสูป่ระเทศไทย CHINA AIRLINES เที่ยวบินที ่CI835  

**ใง้เวดาเดินทางปรงมาณ 4 งัิวโมง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ืม 

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

 

อัตราค่าบริการืดงเงืิอนไขรายการท่องเทีิยว 

ตาราง วันเดินทาง ไต้บวัน บินบรู เทีิยวคุม้  4 วัน  3 คืน   
         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

เริิมเดินทาง จ่านวน ผู้ใบญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีิยว 

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

04-07 มี.ค.66 
)วันบยุด( 25+1 24,999 24,999 23,999 4,500 
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23-26 มี.ค.66 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

04-07 พ.ค.66 

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

27-30 ก.ค.66 

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

10-13 ส.ค.66 

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

21-24 ก.ย.66 25+1 22,999 22,999 21,999 4,500 

05-08 ต.ค.66 25+1 21,999 21,999 20,999 4,500 

19-22 ต.ค.66 

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

 
**บมายเบต!ุ! ราคาตั๋ว INFANT รบกวนเง็คกับทางบริษทัฯ อีกครั้ง** 

 

**โปรืกรมอาจมีการสดบัสบัเปดียินบน้างานโดยค่านึงถึงปรงโยงน์ดูกค้าเป็นส่าคัญ** 
 

**กรณีพัก 3 ท่าน กรุณาืจ้งเจ้าบน้าทิีก่อนท่าการจอง เนืิองจากบ้องพัก 3 ท่าน มีจ่านวนจ่ากัด** 
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อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุป๊ กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบนิ CHINA AIRLINES อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่

นั่งได้  เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 

 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โบดดได้ท่านดง 1 ใบ(กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด )สงวนสิทธิ์เก็บเพิิมบากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง( 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท )เป็นไปเงืิอนไขตามกรมธรรม์(  

เงืิอนไขปรงกันการเดินทาง  ค่าปรงกันอุบัติเบตุืดงค่ารักษาพยาบาด คุ้มครองเฉพางกรณีทีิได้รับอุบัติเบตุรงบว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครอง

ถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวืดงไม่คุ้มครองโรคปรงจ่าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทาง ผู้

เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิิน,พนักงานขับรถ,ผู้ง่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ดูกทัวร์ 1 ท่าน)บังคับตามรงเบียบธรรมเนียมของปรงเทศ( )ยกเว้นเด็ก

อายุติ่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์( 

 ค่าทิปบัวบน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่านค่ง)ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิินืดงคนขับรถนงคงืต่ไม่บังคับทิปค่ง( 

**ขณะน้ีนักท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้า-ออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม ตามที่

สถานทูตก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ)** 

**กรุณาอ่านรายดงเอียดโปรืกรมทัวร์ืดงเงืิอนไขต่างๆ ก่อนท่าการจองืดงง่ารงเงิน** 
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เงิือนไขการส่ารองทิีนัิงืดงการยกเดิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมง่ารงมัดจ่า 15,บาท 000 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือ

ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ )ช่วงเทศกาล ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน( 

กรณียกเดิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเดิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันบยุดเทศกาด,วันบยุดนักขัต

ฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงืิอนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ยดึเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงืิอนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งบมดโดยไม่มีเงืิอนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

เงิือนไขอิืน ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไ ว้ 

)15 ท่านขึ้นไป( เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิด

จากการยกเลิกของท่าน 

กรณีจองทัวร์วันบยุดเทศกาด,วันบยุดนักขัตฤกษ์,วันบยุดยาวต่อเนืิอง ืดงได้มีการืจ้งยกเดิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้ังบมด โดยไม่มีเงิือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
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 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีิมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เดืิอนวันเดินทาง บรือ ยกเดิกการ

เดินทาง โดยทางบริษัทจงืจ้งใบ้ท่านทราบด่วงบน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จงไม่รับผิดงอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดย

ไม่ืจ้งใบ้ทราบืดงบากไฟด์ทบินมีการปรับเปดีิยนเวดาบินเพรางถือว่าท่านยอมรับในเงืิอนไขดังกด่าว 

 กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่ม

ตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

(ถ้ามี) 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 กรณีใง้บนังสือเดินทางรางการ )เด่มน้่าเงิน( เดินทางเพิือการท่องเทีิยวกับคณงทัวร์ บากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกปรงเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ืดงรับผิดงอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมืิอท่านได้ง่ารงเงินมัดจ่าบรือทั้งบมด ทางบริษัทฯจงถือว่าท่านรับทราบืดงยอมรับในเงืิอนไขต่างๆของบริษัทฯทีิได้รงบุไว้ในรายการทัวร์

ทั้งบมด 

รายดงเอียดเพิิมเติม 

 บริษทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
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 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคา

บัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใ น

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็น

ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบรษิัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่

เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ภาพทีิใง้เพิือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด ,ร้านชา,ร้าน

สร้อย เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
 

 

 

รายดงเอียดบ้องพักทิีปรงเทศไต้บวัน 

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

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในไต้หวันห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ าบางโรงแรมแต่ 

ละชั้นจะมี  เพียงไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มี

ลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

 **ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงืิอนไขการเดินทางืดงรายการทัวร์อย่างดงเอียดทุกบน้าอย่างถ่องืท้ืด้วจึงมัดจ่าเพื  ่อปรงโยงน์ของท่านเอง ทาง

บริษทัฯจงถอืว่า ท่านรับทราบืดงยอมรับในเงืิอนไขต่างๆของบริษทัฯทีิได้รงบุในรายการทัวร์ทั้งบมด** 

 

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


