
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 พ.ย. 61 – 2 ธ.ค. 61 

14,771 4,500 12 – 16 ธ.ค. 61 

19 – 23 ธ.ค. 61 

 
หมายเหต ุ: คา่บรกิารขา้งตน้นีเ้ป็นราคาเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น    
*ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง*  ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   

 
 
 

 



 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเหวนิอู ่

☛ อทุยานเหยห๋ลิว่ - สถานรีถไฟสอืเฟ่ิน -ตกึไทเป 101 
☛ ชอ้ปป้ิงตลาดตลาดซือ่หลนิ และ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 
☛ พักเจยีอี ้1 คนื ไทเป 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เทีย่วเต็มไมม่อีสิระ 

• เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี, ซฟีู้ดเหยห๋ลิว่ • 
 

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น. 📢คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถ ัง๋ซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่เจยีอี ้

03.10 น. ✈ เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL398 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถงึท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มพีื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กโิลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเปเป็นเมอืงหลวงเวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ และชานม ขึน้ชือ่ของไตห้วนัทีไ่มค่วรพลาด 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบสรุยินั จนัทราหรอื ซนัมนูเลค (Sun Moon Lake)ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงหนาน

โถว เป็นแหล่งน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วัน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาว

ไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่่องเทีย่วมากมาย น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมสี

เขยีวมรกตของน ้าในทะเลสาบสรา้งความงดงามและความประทับใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากพรอ้ม

กบัใหท้า่นนมสัการพระอฐัทิีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและรปูเคารพของ พระถังซ าจ๋ัง ณ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิดอีาหารชนพืน้เมอืง 

 



 

บา่ย จากนัน้ น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอู ่เพือ่สักการะขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวนอ ูและ

เทพเจา้แห่งความซือ่สัตยว์ัดนี้เพิง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1938 ทีผ่่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วันไมไ่ดอ้ยู่

ภายใตอ้าณานคิมของญีปุ่่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจงึสนับสนุนงบประมาณเพือ่สรา้งวัดเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยสรา้งอาคารยิง่ใหญ่กว่าเดมิ และสรา้งใหอ้อกสไตลจ์นีมากขึน้ไฮไลทท์ีน่ิยมคอื การซือ้

กระดิง่ เขยีนชือ่ตัวเองแลว้น าไปแขวนทีก่ าแพงวัด เชือ่ว่าจะท าใหค้รอบครัวปลอดภัยร ่ารวยเงนิทอง การ

เรยีนส าเร็จ และความรักหวานชืน่โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงาม จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสเ่มอืงเจยีอี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  🍴 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจนี 

พกัที ่   โรงแรม HOTEL DAY CHIAYI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน(เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน)-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมป่าสนพนัปี-แวะ

ชมิชา-ไทเป-ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีส่ดุ

ของไตห้วัน อาลีซานเป็นที่ตัดตน้ไม่สนไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ที่มีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน 

หลังจากนัน้รัฐบาลไตห้วันจงึประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตัง้แต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเกาะไตห้วัน ดว้ยความสงูของเขาอาลซีาน กวา่ 2,663 เมตร ท าใหต้อ้งเตรยีม

ตัวเป็นพเิศษในเรือ่งสภาพอากาศ เพราะอณุหภมูจิะต ่ากวา่ปกต ิ**ส าหรบัทา่นทีเ่มารถ แนะน าใหท้าน

ยาแกเ้มาในชว่งกอ่นขึน้อทุยานอาลซีนั ** 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลซีาน 

 

บา่ย เดนิเทีย่วชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางทีไ่มไ่กลมากนัก แต่ตอ้งท าใหทุ้กท่านรอ้งว๊าวตลอดทาง เพราะตน้

สนแตล่ะตน้มอีายรุว่มพันปี สงูลิว่ขึน้สูท่อ้งฟ้า และไมใ่ชม่เีพยีงตน้สองตน้เทา่นัน้ทีน่ีเ่ป็นป่ารวมตน้สนไวใ้น

ที่เดียว จงึไม่แปลกที่อาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตขิองไตห้วัน ไม่พลาด

ไฮไลท ์น ัง่รถไฟโบราณอาลซีาน ชมป่าสนพนัปี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านแวะชมิชาอหูลงที ่รา้นใบชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลาย

ไขมันปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิม

ซือ้กลับเป็นของฝากชนดิหนึง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลวงของไตห้วัน ไทเป  

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคนืที่ใหญ่และโด่งดังทีสุ่ดในกรุงไทเป 

สนิคา้ทีน่ีม่คีรบแทบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก ของกนิ เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี ้

ซือ้หลนิจงึกลางเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตยงัมฟีู้ดคอรท์อยุช่ัน้ใต ้

ดนิดว้ย  

เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลาในการชอ้ปป้ิงอนัมคีา่ของทกุทา่น อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 

พกัที ่   โรงแรม BEAR INN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป-รา้นพายสปัปะรด-อทุยานเหยห๋ลิว่-สถานรีถไฟสอืเฟิน-เจอรเ์มเนยีม-ตกึไทเป101- 

                   ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงไทเป (โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไตห้วัน มี

ประชากรราว 3 ลา้นคน แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดเล็กแต่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมอืงทีถู่กจับตามองดว้ยบทบาท

ส าคัญในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิจนไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในสีเ่สอืแห่งเอเซยี และยังเป็นแหล่งรวมตลาดชอ้ป

ป้ิงกลางคนือยา่งแทจ้รงิ จากนัน้น าทุกท่านแวะเยีย่มชมิ ขนมพายสบัปะรด ซึง่พายสับปะรดเป็นขนมชือ่



 

ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากนีย้งัมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมิ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กโิลเมตร 

ความงดงามของอุทยานหนิอยู่ตรงรูปทรงของหนิที่ถูกกัดกร่อนตามธรรมชาต ิท าใหห้นิที่อยู่บรเิวณนี้มี

รูปทรงต่างๆ เชน่ รูปเสอืดาว รูปเห็ด รูปรองเทา้ แต่กอ้นหนิทีไ่ดรั้บความนยิมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพ

ดว้ยมากทีส่ดุ คอื หนิเศยีรราชนิี เป็นหนิทีรู่ปทรงสวยงามทีส่ดุ เชือ่กันว่ามอีายกุว่า 4พันปี ส่วนทีเ่รยีกว่า

เศยีรราชนิเีพราะ สว่นบนของหนิไดแ้ตกออกท าใหร้ปูทรงคลา้ยกบัดา้นขา้งของพระราชนิเีอลซิาเบธ  

เทีย่ง            🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารดว้ยเมนซูฟีู้ ด 

จากนัน้ เดนิทางสู่ สถานสีอืเฟิน ตัง้อยู่ในเมืองนิว

ไทเป ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนถ่านหนิ แต่

ในปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาต ิเป็นยา่นถนนสายเกา่ ตรงถนน

เลยีบทางเดนิรถไฟ มรีา้นคา้ รา้นอาหารขา้ง

ทาง และเต็มไปดว้ยรา้นโคมลอยแขนไฮไลท์

ของการมาทีน่ี่คอืการมาปล่อยโคมลอย และ

เขยีนค าอธฐิาน (คา่ทวัรไ์มร่วมโคมลอย)  

น าท่านแวะชอ้ปป้ิง รา้น Germanium ทีข่ ึน้

ชื่ อ เ รื่ อ ง ส ร ้อ ย ข ้อ มื อ  Germanium ที่ มี

คุณสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 

เป็นอญัมณีล ้าคา่ทีส่ดุในโลกซึง่มอียูไ่มก่ีท่ี ่

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป101เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์หลักของเมอืง
ไทเป(ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 ท่านใดตอ้งการขึน้ชมววิกรุณา
ตดิตอ่ไกดท์ีดู่แลคณะของทา่น คา่ข ึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตกึทีส่งู
ที่สุดในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ตกึไทเปมทีัง้หมด 101 ชัน้
ตามชือ่ ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการ
สั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว ดา้นขา้งตกึจะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้
ทีข่ายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ  อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั 
ตกึไทเป 101 ตามอธัยาศยั 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอีใ้หท้่านได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิหรอืสยามส

แควรไ์ตห้วนั อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นแบรนดท์ี่

ไดรั้บความนยิมมากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นตน้เพือ่ให้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มอิม่จใุจอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม BALEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทีย่วบนิที ่SL399 

 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

13.35 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 

 



 

 
    
 
 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบนิดอน
เมอืงในวันเดนิทาง ในสว่นของหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรั้บใบแจง้หนี ้เนือ่งจากราคา

นี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้หากมกีารยกเลกิหรอืขอ

เลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้( ไมนั่บรวมวัน

เสาร์ อาทติย ์และวันหยุดราชการ )  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิการันตีการจ่ายเงนิ

ล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และใน

กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋ว

หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะ

ไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ แตม่กีารยืน่

วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 

❖ หมายเหต.ุ..กรณีทีไ่ตห้วนัยกเวน้คา่วซีา่ใหน้ ัน้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นกัทอ่งเทีย่ว

เทา่น ัน้เพราะฉะน ัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่น ัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่(มคีา่ใชจ้า่ย) 

วซีา่ตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางนะคะ 



 

1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ 

ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น ้ามันเชือ้เพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเชน่ ค่าวซีา่ เป็น

ตน้ 

2. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. .การยกเลกิ 

4.1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจ า 

4.2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

4.3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดั

จ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ ทั ้ ง ห ม ด

เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหต ุ

 

1.  จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ผูใ้หญ ่30 ทา่นขึน้ไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ้่ น 

ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง

หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การ

นดัหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานีค้ดิตามราคาต ัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาต ัว๋เครือ่งบนิปรบัสูงข ึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ปรบัราคาต ัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 



 

11. เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

13. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้ 

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่น ัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

-กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทางและ

ผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั 

ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอื

ออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุ

กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง
ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบั
ราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การ
บรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่
วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด *** 

 


