
 
 
 

 

WiFi On Bus - พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

กราบเรยีนลกูคา้ทีน่า่รกัทกุทา่น หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั
กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  

ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  

อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่
สะดวก 



วนัที1่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิว่เหอ ไนท ์มาร ์
เก็ต 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

09.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที่ 
VZ560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจาก
ทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกาสง 

บา่ย รบัประทานอาหาร แฮมเบอรเ์กอร+์ชานม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยศ์ลิปะ (Pier 2 Arts Center) เป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุฮปิ
ขนาดใหญข่องเมอืงเกาสง ทีม่กีารน าเอายา่นโกดังเก็บของเกา่รมิทะเลมาปรับเปลีย่น เป็น
ศนูยร์วมผลงานทางศลิปะ ทีทั่ง้จัดสดงกลางแจง้และในโซนจัดแสดงพเิศษ 
มรีปูป้ันและผลงานปตมิากรรมตัง้อยูโ่ดยรอบ สว่นตามผนังของโกดังเกา่ก็มงีานกราฟฟิติเ้ท่ๆ
อยูร่อบๆ มโีซนรา้นคา้คาเฟ่ทีต่กแตง่เก๋ๆ เรยีงรายกันอยู่  มตีลาดนัดแฟชั่นและของมอืสอง 
ทกุๆวนัอาทติย ์ใหท้กุทา่น อสิระเก็บภาพสวยๆ กับศลิปะอันหลากหลายตามอัธยาศัย 
จากนั้นใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ลิว่เหอ ไนทม์ารเ์ก็ต พรอ้มชมิอาหารทอ้งถิน่ ตลาด
กลางคนืทีด่ังทีส่ดุในเมอืงเกาสง ถอืไดว้า่เหลา่นักชอ้ปหา้มพลาด เพราะทีน่ีม่ขีายทัง้อาหาร 
เครือ่งดืม่ ของเลน่ ของสะสม ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ กระเป๋า โดยเพาะทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื 
เมนูอาหารทะเลทอ้งถิ่น ที่ใครมาตอ้งลิม้ลองรสชาตถิึงความสดใหม่ของอาหารทะเล 
เนือ่งจากเมอืงกาสงเป็นเมอืงทา่ตดิทะเล  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ!!ชาบหูมาลา่ 

พกัที ่Toongmao Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที2่ เกาสง-ฝอกวานซาน-อทุยานหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟ-เจยีอี ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้น าทา่นแวะสกัการะองคพ์ระใหญ ่แหง่พทุธอทุยาน วดัฝ
อกวานซาน เป็นสวนทางดา้นศาสนาพทุธทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่
และมคีวามอลังการมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วนั โดยวดัแหง่นี้
เปิดตัวเมือ่ปลายปี 2011 มพีระพทุธรปูขนาดใหญย่ักษ์พรอ้มกับ
เจดยีข์นาดใหญเ่รยีงรายดา้นหนา้อยู ่2 ขา้ง และมฉีากหลังเป็น
ภเูขาท าใหไ้ดรั้บการแนะน าในเว็บไซตต์า่งๆจนมนัีกทอ่งเทีย่ว
เดนิทางมาเทีย่วชมกันอยา่งมากมาย จนท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้ นัน้
กลายเป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนัภายในเวลาไมน่าน วา่กันวา่ปัจจบุันเป็น
สถานทีท่ีม่ ี
นักทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มชมมากทีส่ดุของไตห้วนั โดยสถานทีแ่หง่นี ้นัน้มสีถาปัตยกรรมที ่
สวยงาม มคีวามเป็นเอกลักษณ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้น าทา่นเทีย่วชม 
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ภายในอทุยานแหง่นีย้ังเต็มไป
ดว้ยความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิและเป็นอทุยานทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั ซึง่อทุยานแหง่นีนั้น้ตัง้อยูบ่นภเูขา
สงูทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ 
ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไม ้
อกีนานาชนดิ ทา่นสามารถเดนิเทีย่วธรรมชาต ิ ดืม่ด า่ไปกับ
ความงดงามของความอดุมสมบรูณ์ ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสกับ
ตน้สนสงูชนั ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวาม
สมบรูณ์อยูม่าก น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ ชมจดุทอ่งเทีย่วส าคัญตา่ง ๆ ภายในอทุยาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Ali Mountain Oriental Pearl Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ เจยีอี-้รา้นชา-ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัเหวนิอู-่รา้นเห็ดหลนิจอื-วดัจงไถ
ฉานซือ่-ฟงเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนัน้น าท่านแวะชม รา้นใบชาไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตชิาทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน 
ทีม่รีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยสลายไขมัน โดยชาของทางรา้นนัน้ปลกูบนภูเขาอาลซีาน
ในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และอกีทัง้ยังเป็นของฝากที่คนไทย มา
เทีย่วไตห้วนัแลว้นยิมซือ้กลับไปเป็นของฝากชนดิหนึง่เลยก็วา่ได ้ 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืง หนานโถว  จากนั้นน าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของ
ทะเลสาบสรุยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKE ไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆ
คนไตห้วันนิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว อกีแหง่
ของชาวไตห้วัน โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุด
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัด
เก่าแก่มาก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซัมจ๋ัง ทีบุ่ก
ป่าฝ่าดงจากจีนไปอนิเดยีเพื่ออัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัดมคีวามสวยงาม 
สงบ เหมาะแกก่ารน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยัง
ทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้น ้าซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและสมนุไพรจนี
หอมกรุน่ รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลมกลอ่มพอดไีมต่อ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิรับรองวา่อรอ่ย
จนหยดุไมอ่ยูเ่ลยทเีดยีว ถอืไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ!!ปลาประธานาธบิด ี

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380


จากนั้น น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ 
หรอื วดักวนอู เป็นวัดศักดิส์ทิธิอ์ ีกแห่งของไตห้วัน ซึง่
ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้เทพเจา้
แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์เป็น
ทีนั่บถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว 
ทีต่ัง้อยูห่นา้วดัซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  
น าท่านวะเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากเห็ดหลนิจือ น าไปฝาก
คนทีท่่านรัก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว “วดัจงไถฉานซือ่” (Chung Tai 
Chan Monastery) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไตห้วัน เป็นสถานที่ศักดิส ิทธิ์ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม มผีูเ้ขา้ไปเยีย่มชมสักการะเป็นจ านวนมาก ภายนอกอาคารบดุว้ย
หนิอ่อน มปีระตูทางเขา้ดา้นในอาคารท าจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่ประดษิฐานของ
พระพุทธรูปหลายองค ์อยา่งพระสังกัจจายน์ ทีม่ใีบหนา้อิม่เอิม่ดว้ยรอยยิม้ ผา่นเขา้ไปจะมี
องค์เทพเจา้สี่ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า "สีเทียนไตอ้๊วง" และดา้นในองค์พระประธานพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ มชีือ่จีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางหอ้งโถงดา้นขา้งก็ยังมที่านปรมาจารย์
ตั๊กมอ้ พระภกิษุชาวอนิเดยีผูใ้หก้ าเนดินกิายเซนในประเทศจนี 
และองคเ์ทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ หลังจาก
ชมิชาแลว้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงชลิๆ ไปกับ ฟง
เจี๋ยไนทม์ารเ์ก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ
ไตห้วันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้ก
ท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกทั้งอาหารทอ้งถิ่น หรืออาหาร
นานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วให ้
เขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีนั้น้มสีนิคา้แบรนด์
ทีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมี
แบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วนั 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง  

พกัที ่YY Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่   ไทจง-รา้นขนมพายสปัปะรด-เจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ)-
ศนูยเ์ครือ่งประดบั-ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าทา่นเดนิทางจากเมอืงไทจง สูเ่มอืงไทเป แวะซือ้ของฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่

เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านได ้

ลองทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไม่

วา่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหนึง่สญัญลักษณ์ของประเทศไตห้วนั และ
สถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัทีต่อ้งมาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่
ปี 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง 
ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้า
เงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูต่รงกลางของ
จตรัุสเสรภีาพ(Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้
เทา่กับอายขุองทา่นประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีปูป้ันท า
จากทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้
แยม้ตา่งจากรปูป้ัน  ของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพง
ดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม 
ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ!!! เส ีย่วหลงเปา 
จากนัน้พาทา่นเทีย่วชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรเขา้) เป็นหนึง่ใน Landmark หลักของ
เมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุใน
โลก) มคีวาสงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ที่
ดา้นบนจะมจีดุชมววิในรม่ทีช่ัน้ 89 ตกึไทเป 101 มทัีง้หมด 101 ชัน้ 
พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพือ่สขุภาพ มทัีง้

แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดใน

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79


รา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วัน

ตัง้แตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตาม
อัธยาศัยที ่ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย  

เย็น  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง 

  พัก Highness Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที5่   ไทเป-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทจง -กรงุเทพ  (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทกุทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นของเหลา่
ทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วนัพรอ้มกับ
เจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษา
อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความ
เป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแตล่ะหลังจะถกู
แตง่แตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไม่
เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัว
ทัง้หมูบ่า้น 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ไทจง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ  
(อสิระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  
เทีย่วบนิที ่VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

24-28 พ.ย.61 16,900 16,900 16,400 4,500 

15-19 ธ.ค.61 16,900 16,900 16,400 4,500 

12-16 ม.ค.62 16,900 16,900 16,400 4,500 

16-20 ม.ค.62 17,900 17,900 17,400 4,500 

19-23 ม.ค.62 17,900 17,900 17,400 4,500 

23-27 ม.ค.62 17,900 17,900 17,400 4,500 

26-30 ม.ค.62 16,900 16,900 16,400 4,500 

30 ม.ค.-3 ก.พ.62 18,900 18,900 18,400 4,500 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
     2.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดรั้บการยกเวน้การท า 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 



5. ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,200 NTD ตอ่ทรปิ ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ 
และน ้าใจจากทา่น 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 10,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

 


