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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิ  EVA AIR (BR) 
วนัที่แรก สนามบนิ สุวรรณภมิู  – สนามบนิเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วดัจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั

จนัทรา – วดัพระถงัซําจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

00.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู  ขาออก ช ัน้ 4เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ EVA AIR (BR)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความ

สะดวกแก่ทกุท่าน 

02.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิEVA AIR (BR)เทีย่วบนิทีB่R206(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

07.05น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง)น าท่านเดนิทางสู่เมอืงผูหลี่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ย SET BAKERY & MILK TEA 

จากนั้น น าท่านชม วดัจงไถซานซื่อ หรอืทีช่าวไทยรูจ้กักนัในนาม วดัหม่ืนลา้ น ดว้ยทนุการสรา้งวดัมากกว่าหมืน่ลา้นบาท 

ผูอ้อกแบบคนเดยีวกนักบัตกึ TAIPEI 101 ถอืเป็นวดันิกายมหายานทีใ่หญ่และทนัสมยัวดัหน่ึงของโลก ทางเขา้มสีระบวั

และสะพานทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหลกัของวดัประดษิฐานพระพทุธรูปตวัแทนพระพทุธองค ์เป็นองคพ์ระประธาน 

เบื้องซา้ยมพีระโมกคลัลานะ เบื้องขวามพีระสารบีตุร หอ้งโถงซา้ยมอืมปีรมาจารยต์ ัก๊มอ้ เบื้องขวามอีงคเ์ทพเจา้กวนอู โถง

กลางของวดัมทีา้วจตโุลกบาลหรอืองค ์สเีทีย่นไตอ้ว้ง ท ัง้ 4 ขนาดองคสู์งกว่า 10 เมตร เทพเจา้ซึง่มหีนา้ทีดู่แลพระพทุธ

องคย์นือารกัขาท ัง้ 4 ทศิของหอ้งโถงภายในวดัหา้มใชเ้สยีง จงึท าใหเ้ป็นวดัทีบ่รรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การท าสมาธิ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น น าท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรอื SUN MOON LAKEแหลง่น า้จดืใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะไตห้วนั 

ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของ

ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกกัเกบ็น า้ท  าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมี

ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปีและน า้ในทะเลสาบมสีี

เขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 

จากนั้น  
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น าท่านสกัการะอฐัขิองพระถงัซําจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซําจ ัง๋หรอื วดัเสวยีนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชื่อ

ของพระในสมยัราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพทูวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่น

เป็นผูเ้กบ็ดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้กบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ 

จากนั้น น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอู  วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหมท่ีท่างการญี่ปุ่นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการ

สรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศ

จนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอ ูณ วดั 

เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู

จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจยีอี้ 

คํา่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตก๊จานรอ้น และ สลดับารบ์ปุเฟ่ต  ์

 

ที่พกั SOUTH URBAN HOTEL CHIAYIหรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองเจยีอี้) 

วนัที่สอง อทุยานอาลซีาน – นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี –รา้นใบชา–ไถจง –ไนทม์ารเ์กต็ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น เดนิทางเดนิทางขึ้นเขาอทุยานอาลซีานอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีื่อ 

เสยีงทีสุ่ดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดินชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบ 

ลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากรุะ 

และดอกกหุลาบพนัปี จากนัน้นําท่านสกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอื 

กลางอทุยานอาลซีาน จากนัน้ นําท่านนัง่รถไฟโบราณชมอทุยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท่้านเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของ

อทุยานทีม่คีวามอดุมสมบูรณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง  

จากนั้น นําท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท่้านไดช้งชาอย่างถกูวธิแีละไดร้บัประโยชนจ์ากการดื่มชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงทีข่ึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

จากนั้น นําท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง น าท่านเดนิชอ็ปป้ิงไถจงไนทม์าเกต็ ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง  ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหาร

ต่างๆ ท ัง้มื้อหลงั และอาหารทานเลน่ เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

คํา่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบูชาบูบปุเฟ่ต ์

ที่พกั MAISON DE CHINE TAICHUNGหรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 

วนัที่สาม ไถจง – ไทเป – รา้นขนมพายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเซ็ค–ซีเหมินตงิ(เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้นซึง่

ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพาย

สบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา  ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม อทุยานแห่งชาตเิยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอทุยานทางธรณี  

ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึ้นจากการเคลือ่น  



TPE01_BR_OCT-DEC17 

ทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่เกดิจากการกดั  

เซาะของน า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที ่หนิรูปเศียรพระราชนีิอลธิซาเบธ  

หนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะได ้ 

ชมววิของทะเลแปซฟิิคน า้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทะเลสไตลจ์นี 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณร์ าลกึถงึท่านอดตีประธานาธบิดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เชค็ ซึง่ภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย คร ัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที ่5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณส์ถานแห่งน้ีคือ การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส  ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

คํา่ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินตงิ(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านช็

อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงของนกัท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดนิโดย

แบง่โซนเป็นสต่ีางๆ เช่น แดง เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีาร

ระบหุมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรบันกัท่องเทีย่ว

ชาวไทย ซึง่ราคาถกูกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , 

NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุ่นหายากและ

ราคาถกูมากๆ  

ที่พกั NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว(เมืองไทเป) 

 ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเม่ือยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแช่น้ําแร่ แบบสว่นตวัในหอ้งพกั  

วนัที่สี ่ไทเป - ศูนย ์  GERMANIUM และ ปะการงัแดง –ตกึไทเป 101(รวมบตัรข้ึนชัน้89) – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – สนามบนิเถา

หยวน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น น าท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึง่ท  าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึง่มี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคุีณสมบตั ิลดผลกระทบจากรงัสจีากอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิคส์ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจบ็ป่วยใหส้ ัน้ลง

และภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจากปะการงัสแีดงอญัมณีล  า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมปีะการงัแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึง่เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูเสีย่วหลงเปา 

จากนั้น น าท่านชม ตกึไทเป 101(รวมบตัรข้ึนชัน้89)ตกึระฟ้าสูงทีสุ่ดในมหานครไทเป และเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 

– พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนช ัน้

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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ทัง้หมด 101 ช ัน้ และ ช ัน้ใตด้นิอกี 5 ช ัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA FUNG 

DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยงัมลีฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก 

โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเรว็ 1,010 เมตรต่อนาที ใชข้ึ้นจากช ัน้ 5 ไปยงั 

ช ัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ช ัน้ 89 

จากนั้น น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตไิตห้วนั กูก้ง(Gu Gong National Palace Museum )พพิธิภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 

ของโลกพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นสถานทีร่วบรวมศิลปวตัถขุองจนีโบราณ และสมบตัิ  

ล า้ค่า ซึง่บางชิ้นมอีายุยอ้นหลงัไปถงึ 5 พนัปี จากพระราชวงศจ์นีทกุราชวงศ ์ภาย 

ในพพิธิภณัฑร์วบรวมไวไ้ดถ้งึกว่า 620,000 ชิ้น ซึง่สมบตัลิ  า่ค่าเหลา่น้ีท่านประธา  

นาธบิดไีดน้ ามาจากประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่โดยขนลงเรอืมาพรอ้มกบัชาวจนีที่  

อพยบมาตัง้รกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถเุหลา่น้ีมมีากจนตอ้งผลดั 

เปลีย่นใหช้มทกุ ๆ 3 เดอืน แต่วตัถโุบราณชิ้นเอกทีม่ชีื่อเสยีง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสนี า้ตาลเหมอืนหมสูามชัน้ หมอ้

โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกรอ้ซอ้นกนั 21 ช ัน้ จะมใีหช้มตลอดปี 

18.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

20.45 น.  เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิEVA AIRเที่ยวบนิที่BR205(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

23.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทราอทุยานอาลซีาน 

อทุยานเยห๋ลิ่ว 4วนั 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

7ต.ค. 60 10 ต.ค. 60 24+1 25,900 25,900 24,900 6,500  

26ต.ค. 60 29 ต.ค. 60 24+1 23,900 23,900 22,900 6,500  

1พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 24+1 22,900 22,900 21,900 6,500  

16พ.ย. 60 19 พ.ย. 60 24+1 23,900 23,900 22,900 6,500  

6ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60 24+1 24,900 24,900 23,900 6,500  

21ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 60 24+1 23,900 23,900 22,900 6,500  

 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทราอทุยานอาลซีาน 

อทุยานเยห๋ลิ่ว 4 วนั 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)ELITE CLASS 

 

 

 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
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เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

28ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 20+1 28,900 28,900 27,900 6,500  

22 พ.ย. 60 25 พ.ย. 60 20+1 27,900 27,900 26,900 6,500  

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบทุี่นัง่ได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3  คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกัเด่ียวท่านสามารถชําระ

ค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยทาํการจองและชําระเงนิกอ่นการเดินทางเท่านั้น 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30กก./ท่าน และ ถอืข้ึนเครื่องไดท่้านละ 7 กก./1ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย 

- ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวต่างชาต ิ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 200NTD/วนั/ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ)  

 
**ขณะน้ีนักท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซ่ีาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบรกิาร) ** 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  30 

วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

2. กรณียกเลกิ 
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 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์80%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี

เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่

บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้ง

นําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั 

ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


