
 

 



 

 

06.30 น. พรอมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิขาออก ชั้น 4  เคาทเตอร Jประตู 4เคานเตอรสายการบินCHINA 

AIRLINES )CI(โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINESเท่ียวบินท่ีCI834 

)บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(  

15.25น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

)เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง(  

จากนั้น เดินทางเขาสูเมืองไทจง (ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)นําทาน ชมเฉิ่นจี้ซินชุน(Shen Ji New Village)

หรือเรียกอีกอยางวา หมูบานนักสรางสรรค แตเดิมเคยถูกใชเปนบานพักของพนักงานในเมืองไถจง 

ตอมาไดถูกท้ิงรางไว จนกระทั่งป 2014  เมืองไถจงไดมีการพัฒนาพื้นท่ีดังกลาวใหเปนแหลงชอปปง

และยังเปนศูนยรวมของวันรุนท่ีจะมาเปดบูทขายของ ไมวาจะเปน กระเปา เสื้อผา รองเทา 

เคร่ืองประดับนารักๆ และยังเปนพื้นที่เปดใหสําหรับศิลปนอิสระไดมาแสดงผลงานของตนเองอีกดวย 

โดยท่ียังคงอาคารบานเรือนเกาไวในสภาพเดิมใหกลิ่นอายของสมัยกอน ท่ีคนรุนใหมอาจจะยังไมเคย

สัมผัส 

ค่ํา �บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! สเตกจานรอน และ สลดับารบฟุเฟต 

ใหทานไดเลอืกสรร หม ูไก เนือ้ ปลา และ บฟุเฟตสลดับาร สามารถแจงกบัหวัหนาทวัรในวนัเดนิทางไดเลยคะ 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศไตหวัน )เมืองไถจง(  

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ●สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) ●ไถจง●ยานเฉิน่จีซ้นิชนุ �(-/-/เยน็ ) 



 

 
 

เชา  �บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูเมืองหนานโถวนําทานชิมชาอูหลงและ ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ เพื่อใหทานไดชง

ชาอยางถูกวิธีและไดรับประโยชนจากการดื่มชา ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และ

เลือกซ้ือชาอูหลงท่ีข้ึนชื่อของไตหวันไปเปนของฝากและดื่มทานเอง 

นําทานสู หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา อะบอริจิน ฟอโมซาน 

(FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE 

VILLAGE)เปนอีกหนึ่ ง จุดไฮไลทของไตห วัน  ท่ี

รวบรวมความหลากหลายสีสรรไวในท่ีเดียว มีทั้ง

หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา ตั้งอยูเมืองหนานโถว ซ่ึง

หมูบานแหงนี้เปนสถานท่ี ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เชน การ

เตนรําแบบพื้นเมืองด้ังเดิม การรองรําทําเพลงและการจําลองพิธีการแตงงานแบบพื้นเมือง อีกท้ังยังมี

หมูบานจําลองของแตละชนเผา รวมถึงให ทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึก ณ รานขายของท่ีระลึก ของแต

ละชนเผานอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกใหทานไดสนุกสนานท้ังวันอยางเต็มท่ี  

**สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยน 1ชุดคะ** 

สุดพิเศษ!! นําทานนั่งกระเชาลอยฟาสูหมูบานวัฒนธรรมชนเผา ระหวางทีโ่ดยสารกระเชาลอยฟา ทานสามารถชมววิ

ไดทั่วทะเลสาบสุริยันจันทราภายใน 7 นาที(รวมคานั่งกระเชาแลว) 

เทีย่ง �บรกิารอาหารกลางวันณ ภตัตาคารพเิศษ !! เมนหูมอนึง่จกัรพรรด ิ

หลงัอาหาร นําทาน ลองเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (SUN MOON LAKE)แหลงนํ้าจืดใหญท่ีสุด

บนเกาะไตหวัน ท่ีมาของชื่อทะเลสาบสุรยัินจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลาย

วนัทีส่อง ไถจง●หนานโถว●รานใบชา●นัง่กระเชาสูหมูบาน 9 ชนเผา ●ลองเรอืทะเลสาบสรุยินัจันรา ●

วดัพระถงัซาํจัง๋ ●วดัเหวนิหวู●ไถจง ● ตลาดฝงเจีย๋ ไนทมารเกต็    

       � (เชา/กลางวนั/เยน็) 



 

พระอาทิตย และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจาก

การสรางเข่ือนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง และมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 750 เมตร 

ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด 

เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด 

นําทาน สกัการะอฐัขิองพระถงัซาํจัง๋ ณ วดัพระถงัซําจัง๋ หรอื วดัเสวยีนกวงตัง้อยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยัน

จันทรา ชื่อของพระในสมยัราชวงศถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิ

ของทานทางการประเทศญี่ปุนเปนผูเก็บดแูลรักษาไว และไดแบงมอบใหกบัประเทศไตหวัน ปจจุบัน

อัฐิของทานไดเก็บรักษาไวท่ีนี่  

 

จากนั้น นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเห

วินหวูหรือ วัดกวนอ ูวัดแหงน้ีเปนวัดใหมท่ี

ทางการญี่ ปุนสรางข้ึนหลังจากทําการ

สรางเข่ือนทําใหวัดเกา 2 วัด จมอยูไต

เ ข่ื อน การออกแบบของ วัด เห วินห วู

โครงสรางคลายกับพระราชวังกูกง ของ

ประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ

เจากวนอู เทพเจาแหงความซ้ือสัตย และคุณธรรม การขอพรจากองคเทพกวนอู ณ วัด เหวินหวูนี้ ชาว

ไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเปนการสักการะองคเทพเจากวนอู   

จากนั้น นําทานเดินทางกลับเมืองไถจงนําทานเดินช็อปปงฝงเจี๋ยไนทมาเก็ต(FENGCHIA NIGHT 

MARKET)ถนนคนเดินของเมืองไถจง สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเลน 

เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปงยาง ฯลฯ 

ค่ํา �บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต สไตลไตหวัน 

 



 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศไตหวัน )เมืองไถจง(  

 
เชา  �บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสูเมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)นําทานแวะชม รานขนมพายสับปะรดรานน้ี

เปนรานซ่ึงไดการรับรองคุณภาพจากการทองเท่ียวแหงประเทศไตหวัน และ ราคายอมเยาปลอดภาษี

สินคาแนะนําไดแก ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไสเกาลัด หมูแผน ขาวตัง

สาหราย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นําทานชมตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นชั้น89)ตึกระฟาสูงที่สุดในมหานครไทเป และเปนตึกท่ีสูงท่ีสุด

ในโลกในป พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรับรางวัล “ผูนําการออกแบบพลังงานและ

สิ่งแวดลอม” ตึก ไทเป 101 มีจํานวนชั้นท้ังหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปน 

หางสรรพสินคา และรานอาหารชั้นนําเชน DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI 

, DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟตท่ี

เ ร็ ว ท่ีสุ ดในโลก  โดยกิน เนสส เ วิ ลด เ รคคอร ด

(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 

1,010 เมตรตอนาที ใชข้ึนจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 

โดยใชเวลาเพียง 37 วินาที เพื่อไปชมวิว ณ ชั้น 89 

 

จากนั้น แวะซ้ือสินคาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางตางๆ ท่ีศูนยเครื่องสําอาง 

วนัทีส่าม ไถจง●ไทเป●รานพายสบัปะรด●ตกึไทเป 101 (ไมรวมคาขึน้ตกึ) ●ศนูยเครื่องสาํอาง● อนสุรณ

สถานเจยีงไคเชค็●วดัหลงซาน ●ตลาดซเีหมนิตงิ ไนทมารเกต็    

       � (เชา/กลางวนั/อสิระ ) 



 

เทีย่ง �บรกิารอาหารกลางวันณ ภตัตาคารพเิศษ!! เมนเูสีย่วหลงเปา 

จากนั้น นําทานชมอนุสรณสถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณรําลึกถึงทานอดีต

ประธานาธิบดีไตหวัน รวบรวม ประวัติ  ของใชสําคัญ รถ และ จําลองหองทํางานของทาน เจียง ไค 

เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 

9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอีกอยาง ณ 

อนุสรณสถานแหงนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปนสําริด ทานเจียงไคเช็ค 

ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

 

จากนั้น เดินทางสูวัดหลงซาน  )Lungshan Temple (หรือ เหมงเจีย หลงซาน

 )Mengjia Longshan (เปนหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุด

แหงหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 

รอยปแลว สรางข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชวงปค  .ศ  . 1738  เพื่อเปน

สถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ

ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบาง

คนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควรพลาดของเมืองไทเปแต

เดิมสรางข้ึนเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีก

มากกวา 100 องคโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ เชน เจาแมทับทิม ท่ีเกี่ยวของกับการ

เดินทาง, เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสัตยและหนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ท่ี

เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก 

จากนั้น นําทานเดินทางสู ซีเหมินติง ไนทมาเก็ต (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)หรือท่ีคนไทยรูจักกันในนาม 

สยามสแควรแหงไทเปเปนยานช็อปปงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน ยังเปนแหลงช็อปปงของ

นักทองเท่ียวดวยเชนกัน ในยานน้ีเปนถนนคนเดินโดยแบงโซนเปนสีตางๆ เชน แดง เขียว นํ้าเงิน 



 

โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุหมายเลยและทําสีไวอยางเปนระเบียบ รานคาแนะนําสําหรับ

นักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวาไทยประมาณ 30 % ไดแก ONITSUKA TIGER , NEW 

BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคารุนหายากและราคาถูกมากๆ   

 

 

ค่ํา �อิสระอาหารค่ํา ณ ตลาดซีเหมินติง ไนทมารเก็ต 

ที่พัก MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเทา ระดับ 4 ดาวประเทศไตหวัน  

 
เชา  �บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑสรอย Germanium (GE)ซ่ึงทําเปนเคร่ืองประดับท้ังสรอยคอ

และสรอยขอมือซ่ึงมีการฝงแรGermanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ

อิเล็คทรอนิคสปรับความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ ความดัน 

อัมพาต อัลไซเมอร ลดระยะเวลาฟนตัว 

หลังเจ็บปวยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ํา

คาจากใตทะเลของใตหวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน ตางๆ ท้ังยังมีปะการังแดงเปนตน ซ่ึงเปนของประดับ

บานชาวไตหวันซ่ึงเปนสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

จากนั้น แวะถายรูปศูนยความคิดสรางสรรค ฮวาซาน(Huashan 1914 

Creative Park) กอนเดิมพื้นท่ีนี้เคยเปนโรงงานผลิตไวนและบุหรี่

เกาขนาดใหญท่ีมีคนงานอยูมากกวา 400 คน ตอมาไดยาย

โรงงานออกไปจนปลอทิ้งรางไวมากกวา 10 ป จนทางรัฐบาลได

วนัทีส่ี ่ ไทเป●ศนูย GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง ●ศนูยความคดิสรางสรรค ฮวาซาน●สนามบนิ

เถาหยวน●สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ   � (เชา/อสิระ/-) 



 

เขามาดูแล ปรังปรุงเปล่ียนแปลงครั้งใหญใหกลายเปนพื้นท่ีสําหรับงานศิลปะและเสริมสรางความคิด

สรางสรรค มีมุมถายรูปเกๆ ใหเหลาฮิปสเตอรไดมาเดินถายรูปเลน อีกท้ังดวยความแปลกใหมและ

นาสนใจ ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆตามการแสดงจึงทําใหท่ีนี่กลายเปนสถานที่ถายภาพพรีเวดด้ิง

ยอดนิยมของคูรักชาวไทเปอีกดวย  

ไดเวลาสมควร นําทานเดนิทางสูสนามบนิเถาหยวน 

11.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบนิเถาหยวนเพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

13.50 น. เดินทางกลับสูประเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ีCI835 

**ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง** 

16.45น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ไตหวนับนิหร ูเทีย่วคุม 4 วนั  3 คนื  
โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) 

เริม่เดนิทาง จาํนวน ผูใหญ เดก็มเีตยีง เดก็ไมมเีตยีง พักเดีย่ว 

01-04 ธ.ค.65 25+1 22,999 22,999 22,999 4,500 

04-07ธ.ค.65 25+1 21,999 21,999 21,999 4,500 

10-13 ธ.ค.65 25+1 24,999 24,999 23,999 4,500 

14-17 ธ.ค.65 25+1 23,999 23,999 22,999 4,500 

18-21 ธ.ค.65 25+1 20,999 20,999 20,999 4,500 



 

 
**ราคา INFANT (อายไุมถงึ 2 ป บรบิรูณ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทานละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรและตัว๋เครือ่งบนิแลว** 
 

**โปรแกรมอาจมีการสลบัสบัเปลีย่นหนางานโดยคาํนงึถงึประโยชนลกูคาเปนสาํคญั** 
 

**กรณีพกั 3 ทาน กรณุาแจงเจาหนาทีก่อนทําการจอง เนือ่งจากหองพกั 3 ทาน มจีํานวนจาํกดั** 
 

อตัราคาบรกิารรวม 

� ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ สายการบนิ CHINA AIRLINESอยูตอตองเสีย

คาเปลี่ยนแปลงตั๋วไมสามารถระบุท่ีน่ังได  เปนตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 

� ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 

� คาระวางนํ้าหนักกระเปาไมเกิน 23 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ตอ 1 ใบ 

� คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

� นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 

� คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

� คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

� คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

� ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุ

ระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตวัและไมคุมครองโรคประจาํตวัของผูเดนิทาง 

 

 



 

อตัราคาบรกิารไมรวม 

× คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

× คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ 

× คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมตอทาน 

× คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ี

ไมไดระบุไวในรายการ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหนวยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไตหวันมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเดินทางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเกิน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

× คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) (ยกเวนเด็กอายุต่ํากวา 2 ปบริบูรณ) 

× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขา-ออกปกติ 

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิม ตามท่ีสถานทูตกําหนด (ไมรวมคาบริการ)** 

**กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและเงือ่นไขตางๆ กอนทาํการจองและชาํระเงนิ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทวัร 

การจองทัวร: 

• กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 15,บาท  000 สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการ

เดินทางไมนอยกวา 21  วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ   )ชวงเทศกาล ,วันหยุดนักขัต

ฤกษ กรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน(  

กรณียกเลิก : (จอยกรุป) 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด โดยหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% จากราคาขาย และหักคาใชจายที่เกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

 



 

กรณีเจ็บปวย : 

• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางไดตามความเปนจริง 

• ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทาง และมีผลทําใหคณะเดินทาง

ไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผู

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

• คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือน

วันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

• กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท

บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

• กรณีผูเดินทางท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เชน การขอใชวีลแชรท่ีสนามบิน กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง

นอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือเร่ิมตั้งแตทานจองทัวร มิฉะน้ันทางบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนา ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง (ถามี) 

• กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ

บริษัทฯที่ไดระบุไวในรายการทัวรท้ังหมด 



 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไขได  

� เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

� หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง

เพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจ

คนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมได

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบาง

รายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

� ตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปล่ียนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทาง

บริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

� เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

� กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร

ท้ังหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปมลาย

การตูน ท่ีไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมอืงของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

� กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวา

ทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

� กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

� ภาพท่ีใชเพื่อการโฆษณาเทาน้ัน 

� การทองเท่ียวประเทศไตหวันน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว

ดังกลาว คือ รานสับประรด,รานชา,รานสรอย เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 
 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดหองพกัทีป่ระเทศไตหวนั 

� หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน  

(Triple Room) หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 

1 เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในไตหวันหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้าบางโรงแรมแต 

ละชั้นจะมี  เพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะ

ไดคนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ 

 **กอนตดัสนิใจจองทวัรควรอานเงือ่นไขการเดนิทางและร ายการทวัรอยางละเอยีดทกุหนาอยางถองแทแลวจงึ

มดัจาํเพือ่ประโยชนของทานเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา ทานรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทัฯทีไ่ด

ระบุในรายการทวัรทัง้หมด** 

 

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


