
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

07.00น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั�น4 ประตู 3เคาน์เตอรส์ายการบินเวียต
เจ็ทแอรV์IETJET (VZ)โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.55น. ออกเดินทางสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวันโดยเที8ยวบินที8 VZ 562(ไม่รวมอาหารบนเครื8องไป-กลับ) 
 
14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป'นที�เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ8นที8

ไต้หวัน เรว็กกว่าประเทศไทย 1 ชั8วโมง) 
จากนั�น  เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซีทางสายรถไฟสายสั,นๆที�ยังคงความเป'นอดีตทั,งในส่วนของอาคาร
บ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป'นอย่างดีด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟ
ค่อนข้างแคบเป2ดให้บริการตั,งแต่ยุคที�ประเทศญี�ปุ5นเข้ามาปกครองช่วงป7 1921 ในอดีตเคยเป'น
เส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทําเหมืองแร่แต่ป;จจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจน
กลายเป'นเส้นทางการท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงถึงแม้ว่าจะเป'นเส้นทางรถไฟสายเก่าที�มีอายุเกือบ 100 
ป7แต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที�เป2ดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอเส้นทางสายผิงซีเริ�ม
เป'นที�นิยมตั,งแต่ป7 2011 เนื�องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื�อดังของไต้หวัน “You Are the Apple 
of My Eye”ได้มาใช้เป'นสถานที�ถ่ายทําฉากสําคัญของหนังสถานีซือเฟ2� นสถานียอดฮิตของเหล่า
นักท่องเที�ยวเป'นอีกหนึ�งสถานีที�ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษ(รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 
4 ท่าน)ลักษณะเด่นของซือเฟ2� นคือมีเส้นทางรถไฟที�ตั,ง
คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟ2� นให้ความรู้สึกคล้ายกับ
ตลอดร่มหุบของบ้านเราทั, งยังมีความสําคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป'นอย่าง
มากภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร
พื,นเมือง, ร้านขายของที�ระลึกและอื�นๆ ที�น่าสนใจอีกมากมาย 

 

นําท่าน เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ8วเฟE8 น(Jiufen Old Street)หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ�งในอดีตเคยเป'น
แหล่งขุดทองชื�อดังของไต้หวัน เมื�อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป'นสิ�งดึงดูดใจให้
นักท่องเที�ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั,งร้านนVาชา ร้านขายขนม และ ของที�ระลึก ชมวิวทิวทัศน์
ของบ้านโบราณซึ�งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที� เต็มไปด้วยร้านค้า และ
นักท่องเที�ยวจํานวนมาก 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทาง

รถไฟสายเก่าสายผิงซ•ี ถนนโบราณจิ8วเฟE8 น     �(-/-/อิสระ)



 

 

 
เย็น �อิสระอาหารเย็น ณถนนโบราณจิ8วเฟE8 น

จากนั�น นําท่านเข้าพักที�The Loft Seaside
ใหท่้านได้ผ่อนคลายความเมื8อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลือด ด้วยการแช่นYาแร ่

 
(โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้า
พักจะเปZนโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน

เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั�น นําท่านชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ8ว

อุทยานทางธรณีของประเทศไต้หวันลักษณะเป'นแหลมยื�น
ลงไปในทะเลเกิดขึ,นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลือกโลก
โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆซึ�งเกิดจากการกัดเซาะ
ของนVาทะเลและลมทะเลไฮไลท์จะอยู่ที�หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิงหินรูปมังกร
และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟ2คนVาทะเลสีครามสวยงาม
แปลกตา 

นําท่าน  ชมวัดอูจี เทียนหยวน (WujiTianyuan Temple
ขึ,นชื�อเรื�องสถาป;ตยกรรมแบบจีนที�สวยงามและมีความ
เก่าแก่มากที�สุดในไต้หวันตั,งอยู่ในเขตตั,นสุ่ยของเมืองนิว
ไทเปนับว่าเป'นจุดชมซากุระ
ไต้หวันและนักท่องเที�ยวต่างชาติมุมถ่ายรูปยอดนิยม
บริเวณเจดีย์ 5 ชั,นท่ามกลางซากุระสายพันธ์

** ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

 
จากนั�น  เดินทางสู่เมืองหนานโถว 

สาธิตการชงชาแบบต่างๆเพื�อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื�มชาทั,งชาอู่
หลงจากอาลีซานชาจากเมืองฮัวเหลียนและเลือกซื,อชาอู่หลงที�ขึ,นชื�อของไต้หวันไปเป'นของฝาก
และดื�มทานเอง 

 

วันที8สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติ
ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัินจันทรา 
ไนท์มาเก็ต  

ถนนโบราณจิ8วเฟE8 น 

The Loft SeasideHotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป
ใหท่้านได้ผ่อนคลายความเมื8อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลือด ด้วยการแช่นYาแร ่ภายในหอ้งพกัแบบส่วนตัว 

โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้า
พักจะเปZนโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ8วYEHLIU GEO PARK

อุทยานทางธรณีของประเทศไต้หวันลักษณะเป'นแหลมยื�น
ลงไปในทะเลเกิดขึ,นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลือกโลก
โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆซึ�งเกิดจากการกัดเซาะ
ของนVาทะเลและลมทะเลไฮไลท์จะอยู่ที�หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิงหินรูปมังกร
และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟ2คนVาทะเลสีครามสวยงาม

WujiTianyuan Temple)เป'นวัดที�
ขึ,นชื�อเรื�องสถาป;ตยกรรมแบบจีนที�สวยงามและมีความ
เก่าแก่มากที�สุดในไต้หวันตั,งอยู่ในเขตตั,นสุ่ยของเมืองนิว

เป'นจุดชมซากุระที�ได้รับความนิยมทั,งจากคน
ไต้หวันและนักท่องเที�ยวต่างชาติมุมถ่ายรูปยอดนิยม

ชั,นท่ามกลางซากุระสายพันธ์Yoshino ที�บานสะพรั�งเป'นภาพที�สวยงามเกินบรรยาย
ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มนีาคมของทกุปmเปZนช่วงฤดใูบไม้ผลิดอกซากุระกําลังเบ่งบานทั�งนี�ขึ�นอยู่กับ

สภาพอากาศของแต่ละวัน** 

เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั8วโมง)นําท่าน
สาธิตการชงชาแบบต่างๆเพื�อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื�มชาทั,งชาอู่
หลงจากอาลีซานชาจากเมืองฮัวเหลียนและเลือกซื,อชาอู่หลงที�ขึ,นชื�อของไต้หวันไปเป'นของฝาก

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ8ว•ชมซากุระวัดอูจ ีเทยีนหยวน • เมืองหนานโถว 
ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัินจันทรา • วัดพระถังซําจัoง• วัดเหวินหวู่• เมืองไถจง

     �(เช้า

เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 
ภายในหอ้งพกัแบบส่วนตัว  

โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้า

 

ของนVาทะเลและลมทะเลไฮไลท์จะอยู่ที�หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิงหินรูปมังกร
และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟ2คนVาทะเลสีครามสวยงาม

ที�บานสะพรั�งเป'นภาพที�สวยงามเกินบรรยาย 
มนีาคมของทกุปmเปZนช่วงฤดใูบไม้ผลิดอกซากุระกําลังเบ่งบานทั�งนี�ขึ�นอยู่กับ

นําท่านชิมชาอู่หลงและชมการ
สาธิตการชงชาแบบต่างๆเพื�อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื�มชาทั,งชาอู่
หลงจากอาลีซานชาจากเมืองฮัวเหลียนและเลือกซื,อชาอู่หลงที�ขึ,นชื�อของไต้หวันไปเป'นของฝาก

เมืองหนานโถว • รา้นชา  
เมืองไถจง• ตลาดอี�จง 

เช้า/กลางวัน/อิสระ)



 

 
 
เที8ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารพิเศษ!!บุฟเฟsต์ชาบูไต้หวัน 

 
หลังอาหาร นําท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยัินจันทรา (SUN MOON LAKE)แหล่งนVาจืดใหญ่

ที�สุดบนเกาะไต้หวัน ที�มาของชื�อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี
ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ
สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื�อนกักเก็บนVาทําให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือ
ระดับนVาทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั,งป7และนVาใน
ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากได้รับการดูแลเรื�องความสะอาดและมลพิศอย่าง
เคร่งครัด 

นําท่าน สักการะอัฐิของพระถังซําจัoง ณ วัดพระถังซําจัoง หรอื วัดเสวียนกวงตั,งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบ
สุริยันจันทรา ชื�อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที�เดินทางไปอัญเชิญพระไตรป2ฎกจากดินแดนชมพู
ทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี�ปุ5นเป'นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศ
ไต้หวัน ป;จจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที�นี�  

 
จากนั�น นําท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรอื วัดกวนอู วัดแห่งนี,เป'นวัดใหม่ที�ทางการญี�ปุ5น

สร้างขึ,นหลังจากทําการสร้างเขื�อนทําให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื�อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่
โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้า
แห่งความซื,อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู 
ณ วัด เหวินหวู่นี� ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ8งลมเพื8อเปZน
การสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู   

จากนั�น  นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไทจง(ใช้เวลาประมาณ1ชั8วโมง)  
นําท่าน เดินช็อปป2, ง ตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สุดในไต้หวัน ตลาดอี�จงไนท์

มาเก็ตถนนคนเดินอี,จงเป'นหนึ�งในถนนที�น่าสนใจ มีทั,งแฟชั�น เสื,อผ้า รองเท้า ที�ทันสมัยราคาไม่
แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที�นี�ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจันถึงกลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติด
กับมหาวิทยาลัย ดังนั,นพวกแฟชั�นจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ5 ต่างๆ ก็
มีให้เลือกเข้าไปทานที�นี� 

คvา  �อิสระอาหารคvา ณ ตลาดอี�จง ไนท์มารเ์ก็ต 
ที8พัก นําท่านเข้าพักที�HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

มาตรฐานไต้หวัน 
(โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้าพักจะเปZน
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 
 



 

 
 
 

 
เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุง้เป'นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุค

สงครามกลางเมืองของจีนที�ลี,ภัยมาอยู่กันที�ไต้หวัน ซึ�งสร้างขึ,น
อย่างง่ายๆจากวัสดุทั�วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป'นลวดลายต่างๆ
ด้วยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บ้านจนเป'นที�สนใจของ
บุคคลทั�วไปทําให้มีชื�อเสียงจนกลายเป'นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดังของเมืองไทจงไปในที�สุด  

จากนั�น เดินทางสู่เมืองไทเป นําท่านแวะชม รา้นขนมพายสับปะรดร้านนี,เป'นร้านซึ�งได้การรับรองคุณภาพ
จากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา 
ฯลฯ 

จากนั�น นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์รําลึกถึงท่าน
อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สําคัญ รถ และ จําลองห้องทํางานของท่าน 
เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี,คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหาร
รักษาการรูปป;, นสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ�งจะเปลี�ยนเวรทุกๆชั�วโมง 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารพิเศษ!! เมนูเสี8ยวหลงเปา 
จากนั�น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Longshan Temple)เป'นหนึ�งในวัดที�

เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั,งอยู่
ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยป7สร้างขึ,นโดยคน
จีนชาวฝูเจี_ยนช่วงป7ค.ศ. 1738  เพื�อเป'นสถานที�สักการะบูชา
สิ�งศักสิทธิbตามความเชื� อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้าน
สถาป;ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป'นไต้หวันเข้าไปด้วย ทําให้ที�นี�เป'น
อีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาด แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื� นๆตามความเชื�อของชาวจีนอีก
มากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั,งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืdอ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที�เกี�ยวข้องกับ
การเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื�องความซื,อสัตย์และหน้าที�การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่า
จันทรา ที�เชื�อกันว่าเป'นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักจากนั�นแวะซื,อสินค้าผลิตภัณฑ์
เครื�องสําอางต่างๆ ที�ศูนย์เครื8องสําอาง 

 
 

วันที8สาม เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุง้ • เมืองไทเป • รา้นพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื8องสําอาง • ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต 

�(เช้า/กลางวัน/อิสระ) 



 

 
 
 
จากนั�น นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง

ตามอัธยาศยั)หรือที�คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่ง
ไทเปเป'นย่านช็อปป2, งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ยัง
เป'นแหล่งช็อปป2, งของนักท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี,เป'น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป'นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นVาเงิน 
โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไว้
อย่างเป'นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไท
ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI 
ราคาถูกมากๆ 

 
คvา    �อิสระอาหารคvาตามอัธยาศยั
ที8พัก  เข้าสู่ที8พัก PAPA WHALE HOTEL 

(โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้าพักจะเปZน
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

เช้า �บรกิารอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั�น  นําท่านแวะชมของที�ระลึก

และสร้อยข้อมือซึ�งมีการฝ;งแร่
อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยปwองกันโรคหัวใจความดัน
อัมพาตอัลไซเมอร์ลดระยะเวลาฟx, นตัวหลังเจ็บป5วยให้สั,นลงและภายในศูนย์แห่งนี,ยังมีผลิตภัณฑ์
เครื�องประดับจากปะการงัสแีดง
มีปะการังแดงเป'นต้นซึ�งเป'นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ�งเป'นสิ�งแสดงถึงบารมีในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากนั�น นําท่านถ่ายรูปชมตึกไทเป
สูงที�สุดในมหานครไทเปและเป'นตึกที�สูงที�สุดในโลกในป7พ
2,547 – พ.ศ. 2,553ตึกไทเป
พลังงานและสิ�งแวดล้อม

 
 

วันที8สี8       ไทเป •ศูนย์ GERMANIUM 
สนามบินเถาหยวน •สนามบินสุวรรณภูมิ

    

ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (อิสระอาหารคvา
หรือที�คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่ง
อปป2, งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ยัง

เป'นแหล่งช็อปป2, งของนักท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี,เป'น
ถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป'นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นVาเงิน 
โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไว้
อย่างเป'นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ�งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 

ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI 

อิสระอาหารคvาตามอัธยาศยัณตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต 
PAPA WHALE HOTEL 4*หรอืเทยีบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน

โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้าพักจะเปZน

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านแวะชมของที�ระลึกผลิตภัณฑ์สรอ้ยGermanium (GE)ซึ�งทําเป'นเครื�องประดับทั,งสร้อยคอ
และสร้อยข้อมือซึ�งมีการฝ;งแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยปwองกันโรคหัวใจความดัน
อัมพาตอัลไซเมอร์ลดระยะเวลาฟx, นตัวหลังเจ็บป5วยให้สั,นลงและภายในศูนย์แห่งนี,ยังมีผลิตภัณฑ์

ปะการงัสแีดงอัญมณีลVาค่าจากใต้ทะเลของใต้หวันทั,งจี,ประดับแหวนต่างๆทั,งยั
มีปะการังแดงเป'นต้นซึ�งเป'นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ�งเป'นสิ�งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ�นชั�น 89)ตึกระฟwา
สูงที�สุดในมหานครไทเปและเป'นตึกที�สูงที�สุดในโลกในป7พ.ศ. 

ตึกไทเป101ได้รับรางวัล “ผู้นําการออกแบบ
พลังงานและสิ�งแวดล้อม”ตึกไทเป101มีจํานวนชั,นทั,งหมด101 

GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ�นตึกชั�น
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ � (เช้า/อิสระ

    

ย ซึ�งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ�งรวมสินค้ารุ่นหายากและ

มาตรฐานไต้หวัน 
โรงแรมที8ระบุในรายการทัวรเ์ปZนเพยีงโรงแรมที8นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงแต่โรงแรมที8เข้าพักจะเปZน

 

ซึ�งทําเป'นเครื�องประดับทั,งสร้อยคอ
ลงไปมีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยปwองกันโรคหัวใจความดัน
อัมพาตอัลไซเมอร์ลดระยะเวลาฟx, นตัวหลังเจ็บป5วยให้สั,นลงและภายในศูนย์แห่งนี,ยังมีผลิตภัณฑ์

อัญมณีลVาค่าจากใต้ทะเลของใต้หวันทั,งจี,ประดับแหวนต่างๆทั,งยัง
มีปะการังแดงเป'นต้นซึ�งเป'นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ�งเป'นสิ�งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ไม่รวมค่าขึ�นตึกชั�น89) 
อิสระ/-) 



 

 
 
 ชั,นและชั,นใต้ดินอีก5ชั,นชั,น1-5จะเป'นห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารชั,นนําเช่นDIN TIA FUNG 

DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯและภายในตึกยังมีลิฟต์ที�เร็วที�สุด
ในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์ 

 เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที�ความเร็ว1,010เมตรต่อนาทีใช้ขึ,นจากชั,น5ไปยังชั,น
88โดยใช้เวลาเพียง37วินาทีเท่านั,น 

 
**พิเศษ!! ชมงานเทศกาลโคมไฟประจําปmของไต้หวัน ณ บรเิวณตึกไทเป 101 ตั�งแต่วันที8 05-19 ก.พ.66 

 ห้ามพลาด** 
เที8ยง �อิสระอาหารกลางวันณ ตึกไทเป 101 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนเพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอรV์IETJET (VZ) 

เที8ยวบินที8 VZ 563 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบรกิารและเงื8อนไขรายการท่องเที8ยว 
 

ตารางวันเดินทาง มหัศจรรย.์.ไต้หวัน ชมซากุระ บินVZ  4วัน 3 คืน 

วันเดินทาง จํานวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดี8ยว 

04-07 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

05-08 ก.พ.66 30+1 15,999 15,999 4,000 

09-12 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

10-13 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

11-14 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

12-15 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

16-19 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 



 

18-21 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

19-22 ก.พ.66 30+1 16,999 15,999 4,000 

23-26 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

24-27 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

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

26 ก.พ.-01 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

02-05 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

03-06 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

05-08 ม.ีค.66 30+1 16,999 15,999 4,000 

09-12 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

10-13 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

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

16-19 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

17-20 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

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

19-22 ม.ีค.66 30+1  17,999 16,999 4,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปm บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  
อัตรานี�รวมรายการทัวรแ์ละตัoวเครื8องบินแล้ว** 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลี8ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปZนสําคัญ** 
**กรณพีัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที8ก่อนทําการจอง เนื8องจากห้องพัก 3 ท่าน มจํีานวนจํากัด** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 
� ตัdวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบินVIETJET (VZ)อยู่ต่อต้องเสีย

ค่าเปลี�ยนแปลงตัdวไม่สามารถระบุที�นั�งได้เป'นตัdวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้อง

เดี�ยว) 
� ค่าระวางนVาหนักกระเป�าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ,นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื,อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิbในการสลับมื,อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� นVาดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 
� ภาษีนVามันและภาษีตัdวทุกชนิด (สงวนสิทธิ�เก็บเพิ8มหากสายการบินปรบัขึ�นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปZนไปเงื8อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื8อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที8ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่านVาหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั,งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป'นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต�ากว่า 2 ป7บริบูรณ์) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนVาใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 



 

 
 

**ขณะนี,นกัท่องเที�ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมกีารเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซา่เข้า-ออกปกติ 
ทางทัวร์จะต้องเรยีกเก็บค่าวีซ่าเพิ�ม ตามที�สถานทตูกําหนด(ไมร่วมค่าบรกิาร)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงื�อนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิ** 

เงื8อนไขการสํารองที8นั8งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร:์ 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั,นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ,นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั,งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ,นจริง

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้
ทั,งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ,นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ,น
จริงทั,งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั,งสิ,น 

• ยกเลิกการเดินทาง0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbเก็บเงินค่าทัวร์ทั,งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั,งสิ,น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั,งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิbยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั,งสิ,น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิbยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั,งสิ,น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิbเก็บเงินค่าทัวร์ทั,งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั,งสิ,น 
กรณเีจ็บปsวย : 

• กรณีเจ็บป5วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั,งนี,ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป'นจริง 

• ในกรณีเจ็บป5วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการคืนเงินทุกกรณี 
 
 
 



 

 
 

เงื8อนไขอื8น ๆ 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการเก็บค่าใช้จ่ายทั,งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15ท่านขึ,นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึ,นไป จึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิbเลื�อน
วันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัdวภายใน เช่น (ตัdวเครื�องบิน, ตัdวรถทัวร์, ตัdวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั,ง
ก่อนทําการออกตัdว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัdวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป'นพิเศษเช่นการขอใช้วีลแชร์ที�สนามบินกรุณาแจ้งบริษัทฯอย่าง
น้อย7 วันก่อนการเดินทางหรือเริ�มตั,งแต่ท่านจองทัวร์มิฉะนั,นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิbในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ,นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนVาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั,งสิ,น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั,งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั,งหมด 

รายละเอยีดเพิ8มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิbในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป'นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั,น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั,งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี,ในกรณีที�เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 
 



 

 
 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี,ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื,อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป'นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั,งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิbที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั,งสิ,น 

� ตัdวเครื�องบินเป'นตัdวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื� อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ,น ตามอัตราค่านVามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิbปรับราคาตัdวดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั,งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี,แล้วทั,งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า
ทัวร์ทั,งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั,น จะต้องไม่มีการชํารุด เป7ยกนVา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราป;_ มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป'นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั,ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป'นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั,งสิ,น 

� กรณี “หญิงตั,งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี,อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั,งสิ,น 

� ภาพที�ใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั,น 
� การท่องเที�ยวประเทศไต้หวันนั,นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื� อเป'นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป'นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย
ค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 

 



 

 
 
 

รายละเอยีดห้องพักที8ประเทศไต้หวัน 
� ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป'น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในไต้หวันห้องที�เป'นห้องเดี�ยวอาจเป'นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนVาบางโรงแรมแต่ 
ละชั,นจะมี  เพียงไม่กี�ห้องซึ�งในกรณีมาเป'นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ
อาจจะได้คนละชั,นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ�งขึ,นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั,น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื8อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื8อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื8อนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที8ได้ระบุในรายการทัวรทั์�งหมด** 
 

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


