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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 
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วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี ่● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  
                    วดัพระถังซําจ๋ัง ● วดัเหวนิหวู่                                       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินท่ี BR206  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

  **พเีรียดตั้งแต่วนัที ่15 พ.ย.62 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบินขาไป ดังนี*้* 

23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR (BR)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน 

02.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินท่ี BR206  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) นาํท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า ด้วย SET BAKERY & MILK TEA 

จากน้ัน นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN 

MOON LAKE แหล่งนํ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะ

คล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้าย

พระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้ าทาํ

ใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเยน็สบาย

ตล อดทั้ ง ปี แล ะ นํ้ า ใ นท ะ เ ล ส า บ มี สี เ ขี ย วม ร ก ตใ ส ส ะ อา ด 

เน่ืองมาจากได้รับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมืองเมนูปลา

ประธานาธิบด ี

จากน้ัน นาํท่านสักการะอัฐิของพระถังซําจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจ๋ังหรือ วัด

เสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของพระในสมยัราชวงศ์ถังท่ีเดินทางไปอญัเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพทูวปีเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบ

ใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 
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จากน้ัน นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจาก

ทาํการสร้างเข่ือนทาํให้วดัเก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ข่ือน การออกแบบของวดัเหวินหวูโ่ครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักู ้

กง ของประเทศจีน ภายในวหิารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจาก

องค์เทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี ้ชาวไต้หวนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี ้

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลดับาร์บุปเฟ่ต์ 

ให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทวัร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 

ทีพ่กั TSUN HUANG HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม อุทยานอาลซีาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม    

                           ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ฝงเจ๋ียไนท์มาร์เกต็      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน เดินทางข้ึน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานท่ีมีความสวยงามและมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทาง

ธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ

2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้น นําท่าน

สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พอ่เสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น 

นําท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 

จากน้ัน นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้

ชงชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี

ซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไป

เป็นของฝากและด่ืมทานเอง   จากน้ัน นําท่านเดินทางกลับเมืองไถ

จง เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  

★★พเิศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวยและ

ความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลง

เป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter 

การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีทาํใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
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จากน้ัน เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ี

ไตห้วนั ซ่ึงสร้างข้ึนอย่างง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและ

กาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปทาํให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไท

จงไปในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์ 

ทีพ่กั IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 

 

 

 

วนั 

 

 

วนัทีส่ี่ ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึน้ช้ัน89) ● ร้านขนมพาย                  

                           สับปะรด ● พพิธิภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติงไนท์มาเกต็        (เช้า/กลางวนั/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย 

Germanium ซ่ึงทาํเป็นเคร่ืองประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซ่ึงมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมี
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คุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถ

ช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้ นลงและภายในศูนย์

แห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจาก ปะการังสีแดง อญัมณีลํ้ าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน 

ต่างๆ ทั้ งยงัมีปะการังแดงเป็นต้น ซ่ึงเป็นของประดับบ้านชาว

ไตห้วนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากน้ัน นาํท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นช้ัน89)ตึกระฟ้าสูง

ท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 

– พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวลั “ผู ้นําการออกแบบ

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจาํนวนชั้นทั้งหมด 101 

ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และ

ร้านอาหารชั้นนาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 

PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยงัมีลิฟตท่ี์เร็ว

ท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World 

Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึ้นจากชั้น 5 ไปยงั ชั้น 88 

โดยใชเ้วลาเพียง 37 วนิาที เพื่อไปชมววิ ณ ชั้น 89 

จากน้ัน เดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํท่าน

แวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพ

จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนม

พายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตัง

สาหร่าย ขนมโมจิรสชาติ  

จากน้ัน นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง พิพิธภณัฑ์

อนัดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีรวบรวม

ศิลปวตัถุของจีนโบราณ และสมบัติลํ้ าค่า ซ่ึงบางช้ินมีอายุ

ยอ้นหลงัไปถึง 5 พนัปี จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายใน

พิพิธภณัฑ์รวบรวมไวไ้ด้ถึงกว่า 620,000 ช้ิน ซ่ึงสมบติัลํ่าค่า

เหล่าน้ีท่านประธานาธิบดีไดน้าํมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีนท่ีอพยบมาตั้ง

รกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมากจนตอ้ง

ผลัดเปล่ียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมี

ช่ือเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีนํ้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น 

หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซ้อนกนั 21 ชั้น มีให้ชม

ตลอดปี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 

คํ่า นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)หรือท่ี

คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็

อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ้ าเงิน โดย

สังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและทาํสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนาํสําหรับนกัท่องเท่ียวชาว
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ไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI 

ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 จากนั้น  เดินทางสู่ท่ีพกั SAKURA BAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวนั 

 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลอืด ด้วยการแช่นํา้แร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ห้า  ไทเป ● อุทยานเย๋หลิว่ ● หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ 

   (เช้า/กลางวนั/--) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม

ยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก

การกดัเซาะของนํ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร 

และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซิฟิคนํ้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขดุทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียว

มาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านนํ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก 
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จากน้ัน นาํท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้สําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง

เสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ

ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR205      

  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานอาลซีาน 

อุทยานเย๋หลิว่ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

24 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 25 19,900 19,900 18,900 5,000 

14 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 

18 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 25 19,900 19,900 18,900 5,000 

02 ต.ค. 62 06 ต.ค. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 

23 ต.ค. 62 27 ต.ค. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 

14 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 25 20,900 20,900 19,900 5,000 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน(ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดี่ยวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 

× ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

× **ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกติ 

ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูตกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

× กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิค่ะ 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอืน่ ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก

ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีนํ้าเงินเดินทาง จะต้องทําวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังที่ทําการ

จอง 

• กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  
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 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


