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07.00น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4 ประตู 3เคาน์เตอร์สายการบินเวยีตเจ็ทแอร์VIETJET (VZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.05น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวนัโดยเที่ยวบินที่ VZ 562(ไม่รวมอาหารบนเคร่ืองไป-กลับ) 

 
 

 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวนผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวนั เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากนั้น นาํ

ท่านเดินทางเขา้สู่เมืองเจียอี ้(Chaiyi) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นาํท่านเขา้พกัท่ี Ren Yi Lake Hotel หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นําเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันแรก สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ• เถาหยวน ประเทศไตหวัน•เมืองเจียอี้   (-/-/เย็น)  
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่าน ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆเพ่ือให้ท่านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์

จากการด่ืมชาทั้งชาอู่หลงจากอาลีซานชาจากเมืองฮวัเหลียนและเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั

ไปเป็นของฝาก 

จากนั้น เดินทางข้ึน เขาอุทยานอาลซีาน (Alishan)อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดนิชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ

โอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ2 ,500 ปีและชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาล จากนั้น  สักการะเจ้าพ่อเสือณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลาง

อุทยานอาลซีานนําท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน(รวมค่ารถไฟ 1 เท่ียว) ผา่นเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไถจง(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พเิศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไถจง ท่ีมีดีทั้งความ

สวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไถจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาล ต่อมา

ไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่ง

แนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีทาํให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร พเิศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวนั 

วันที่สอง ชิมชาอูหลง•นั่งรถไฟอาลีซาน•Miyahara Ice Cream• เมืองไถจง •ตลาดไถจงไนทมารเก็ต

       (เชา/กลางวัน/เย็น)  
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นําท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ตลาดไถจง/ฝงเจี๋ยไนท์มาเกต็ถนนคนเดินเป็นหน่ึงในถนนท่ีน่าสนใจ มีทั้งแฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ 

ท่ีทนัสมยัราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ท่ีน่ีค่อนขา้งคึกคกัช่วงเวลากลางวนัจนถึงกลางคืน  

 

จากนั้น นาํท่านเขา้พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNGหรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นําเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม โรงละครแห่งชาติไถจง ( National Taichung Theater)เป็นโรงละครท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป่นช่ือดงัอิโตะโตโย ( Ito Toyo) จากแนวคิด 

“ถํ้าเสียง”จึงทาํให้กาํแพงของอาคารมีความโคง้มนเป็นเอกลกัษณ์และสามารถตั้งอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้สาคํ้าและกาํแพงตั้งฉากใครหาท่ีถ่ายรูปสวยๆ

ไม่ควรพลาดท่ีน่ี 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (NANTOU)ตั้งอยูใ่จกลางของเกาะไตห้วนัโดยเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองเดียวของไตห้วนัท่ีไม่มี

เขตติดต่อกบัทะเล 

จากนั้น นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ วดักวนอู  วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการ

ญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากทาํการสร้างเข่ือนทาํให้วดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ข่ือน การออกแบบของวดั

เหวินหวูโ่ครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี ้

ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู   

นําท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา (SUN MOON LAKE)แหล่งนํ้าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

มาจากทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิด

จากการสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้าทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและนํ้าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใส

สะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

วันที่สาม โรงละครแหงชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู • ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  

เมืองไทเป • รานพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนทมารเก็ต    (เชา/กลางวัน/อิสระ) 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร พเิศษ!! เมนูปลาประธานาธิบด ี

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองไทเป(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

นําท่าน แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้

แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาเกต็ (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นยา่นช็อปป้ิงของ

วยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว 

นํ้าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและทาํสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนาํสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่

ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

 

คํา่    อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัยณตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เกต็ 

จากนั้น นาํท่านเขา้พกัท่ี RELITE HOTELหรือเทียบเท่าเมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นําเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณีของประเทศ

ไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเลเกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก

โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของนํ้าทะเลและลมทะเล

ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิงหินรูปมงักรและฟอสซิล

ของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพท์่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ้าทะเลสีครามสวยงามแปลก

ตา 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Streetหมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นแหล่งขดุทองช่ือดงัของไตห้วนัเม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่า

เป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยอืนชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านนํ้าชาร้านขายขนมและของท่ี

ระลึกชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเตม็

ไปดว้ยร้านคา้และนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนั ณถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน 

 

 

จากนั้น เดนิทางสู่ เมืองไทเป นาํท่านแวะชมของท่ีระลึกผลติภณัฑ์สร้อยGermanium (GE) ซ่ึงทาํเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อยขอ้มือซ่ึงมีการฝัง

แร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติัลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายและภายในศูนยแ์ห่งน้ี

ยงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนัทั้งจ้ีประดบัแหวนต่างๆทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ 

จากนั้น นาํท่านถ่ายรูป ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึน้ช้ัน  89)ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเปและเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกตึกไทเป 101ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํ

การออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม”จะเป็นห้างสรรพสินคา้และร้านอาหารชั้นนาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 

วนัที่สี่       เมืองนิวไทเป • อุทยานเยหลิ่ว •หมูบานโบราณจิ่วเฟน•เมืองไทเป •GERMANIUM • ถายรูป

กับตึกไทเป 101(ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น 89)    (เชา/อิสระ/เย็น) 
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PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯและภายในตึกยงัมีลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลดเ์รคคอร์ด( Guinness Book World Records) ท่ี

ความเร็ว1,010เมตรต่อนาทีใชข้ึ้นจากชั้น5ไปยงัชั้น88โดยใชเ้วลาเพียง37วินาทีเท่านั้น 

 

คํา่  บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารพเิศษ!! เมนูเส่ียวหลงเปา 

จากนั้น นาํท่านเขา้พกัท่ี RELITE HOTELหรือเทียบเท่าเมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่วดัหลงซาน (Longshan Temple)เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของเมืองไทเปเพ่ือเป็นสถานท่ีสกัการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีนท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพ

ผูผ้กูดา้ยแดงให้สมหวงัดา้นความรักมีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพทุธของจีนแต่มี

ลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ยจนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนัทาํให้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป 

จากนั้น นาํท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของ

ใชส้าํคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร

รักษาการรูปป้ันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมงจากนั้นแวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองสําอาง 

 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีตเจ็ทแอร์VIETJET (VZ) 

เที่ยวบินที่ VZ 563 

18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัที่หา      วัดหลงซาน •อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค • รานเครื่องสําอาง • สนามบินเถาหยวน•สุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ           (เชา/-/-) 
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มหัศจรรย์..ไต้หวนั ไทเป เที่ยวครบ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 

บินVZ  5 วนั 4 คืน 

วนัเดนิทาง จํานวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

23-27 มี.ค.66 30+1 17,999 17,999 4,000 

10-14 เม.ย.66 

(วนัหยุด) 
30+1 25,999 24,999 4,000 

11-15 เม.ย.66 

(วนัหยุด) 
30+1 25,999 24,999 4,000 

12-16 เม.ย.66 

(วนัหยุด) 
30+1 27,999 26,999 4,000 

14-18 เม.ย.66 

(วนัหยุด) 
20+1 27,999 26,999 4,000 

27 เม.ย.66 - 01 พ.ค.66 

(วนัหยุด) 
20+1 23,999 22,999 4,000 

04-08 พ.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 22,999 21,999 4,000 

11-15 พ.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

25-29 พ.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

01-05 มิ.ย.66 

(วนัหยุด) 
30+1 22,999 21,999 4,000 

08-12 มิ.ย.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

22-26 มิ.ย.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

29 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66 30+1 18,999 18,999 4,000 

06-10 ก.ค.66 30+1 18,999 18,999 4,000 

13-17 ก.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

20-24 ก.ค.66 30+1 18,999 18,999 4,000 

27-31 ก.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 22,999 21,999 4,000 

28 ก.ค.66 – 01 ส.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 23,999 22,999 4,000 

29 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

10-14 ส.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 23,999 22,999 4,000 
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17-21 ส.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

24-28 ส.ค.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

31 ส.ค. 66 – 04 ก.ย.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

07-11 ก.ย.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

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

21-25 ก.ย.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

28 ก.ย.66 – 02 ต.ค.66 30+1 20,999 19,999 4,000 

05-09 ต.ค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

12-16 ต.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 23,999 22,999 4,000 

19-23 ต.ค.66 

(วนัหยุด) 
30+1 22,999 21,999 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 
 

**โปรแกรมอาจมีการสลบัสับเปลีย่นหน้างานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคญั ** 

 

**กรณีพกั 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนทําการจอง เน่ืองจากห้องพกั 3 ท่าน  
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ในแตละโรงแรมมีจํานวนจํากัด** 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET (VZ)อยูตอตองเสีย

คาเปลี่ยนแปลงต๋ัวไมสามารถระบุที่น่ังไดเปนต๋ัวหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 

 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
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 นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับ

อุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัว

ของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

- คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ 

- คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร ,อินเตอรเน็ต ,มินิบาร,ซักรีด

ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประทวง ,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหนวยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไตหวันมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผูเดินทางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเกิน 

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

- คาทิปไกดทองถิ่น ,พนักงานขับรถ ,ผูชวยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเวนเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปบริบูรณ) 

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

**ขณะนี้นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาเขา-ออกปกติ 

ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่ม ตามที่สถานทูตกําหนด(ไมรวมคาบริการ)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิ** 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
 



 
  

 BT-TPE65_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_MAR-OCT 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจองทัวร: 

• กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการ

เดินทางไม นอยกวา 21 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาล ,วันหยุด

นักขัตฤกษ กรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป) 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําให

ทั้งหมด โดยหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน(คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บปวย : 

• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

• ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอื่น  ๆ
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ 
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และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิก

ของทาน 

• คณะผูเดินทางจํานวน 15ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง  15 ทาน ขอสงวนสิทธ์ิ

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการ

เดินทาง 

• กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

คร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบ

และหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

• กรณีผูเดินทางที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษเชนการขอใชวีลแชรที่สนามบินกรุณาแจงบริษัทฯ

อยางนอย 7 วันกอนการเดินทางหรือเร่ิมต้ังแตทานจองทัวรมิฉะน้ันทางบริษัทฯไมสามารถจัดการได

ลวงหนาทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง (ถามี) 

• กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธ

ในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ

บริษัทฯที่ไดระบุไวในรายการทัวรทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่

เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึง

ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
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 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคานํ้ามันหรือคาเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา

ทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระทั่งตราปม

ลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอน

การเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวร

วาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเปนส่ิงที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 ภาพที่ใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

 ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ : 1,500 NTD/ลูกทัวร 1 ทาน ณ สนามบินใน

วันเช็คอิน 
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 การทองเที่ยวประเทศ ไตหวัน น้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวดังกลาว คือ รานสับประรด,รานชา,รานสรอย เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจาย

คาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศไตหวัน ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศไตหวัน 

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศไตหวัน 

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

(Triple Room) หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะ

ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในไตหวันหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้าบางโรงแรมแต 

ละช้ันจะมี  เพียงไมกี่หองซ่ึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและ

อาจจะไดคนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลว

จึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ทางบริษัทฯจะถือวา ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท

ฯที่ไดระบุในรายการทัวรทั้งหมด** 

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

 


