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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินเถาหยวน •เจยีอี ้     (-/-/เยน็) 
 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

08.15 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศไต้หวนั เมืองเถาหยวน โดยเท่ียวบินท่ีTG632 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

**เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี ้

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลดับาร์บุปเฟ่ต์ 

 

 

 

 

ทีพ่กั TSUN HUANG HOTELหรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี)้ 

วนัทีส่อง อทุยานอาลซีาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี •ร้านใบชา•ไถจง•MIYAHARA ICE CREAM 
(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลซีานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั 

น าท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 

ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลาง

อุทยานอาลีซาน จากนั้น น าท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบั

บรรยากาศของอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 
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จากน้ัน น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านไดช้งชาอย่างถูกวิธีและไดรั้บ

ประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือ

ของไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง  

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้ ง

ความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็น

โรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของ

โรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน้่ี ท าให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้

อยา่งไม่ขาดสาย 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั INHOUSE HOTEL ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 

วนัทีส่าม ฟาร์มชิงจงิ• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมววิทะเลสาบ •หมู่บ้านวฒันธรรม อะบอริจนิ• ไทเป  

(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิง(Cingjing Farm)เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศ

โดยรอบใหบ้รรยากาศแบบยโุรป ตั้งอยูต่อนกลางของไตห้วนั เม่ือคุณมาถึง น าพาไปชมฟาร์มท่ีไวเ้ล้ียง

แกะ และ บริเวณชมววิ ในบริเวณสนามหญา้ท่ีเป็นฟาร์มเล้ียงแกะ มีเวทีส าหรับชมการแสดงตดัขนแกะ 
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และ ในบริเวณฟาร์ม คุณสามารถสัมผสัแกะไดอ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ียงัสามารถ สนุกสนานไปกบั

การข้ีมา้ท่ีแสนน่ารักไดอี้กดว้ย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

สุดพเิศษ!! น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ระหว่างทีโ่ดยสารกระเช้าลอยฟ้า สามารถชมทวิทัศน์ทีง่ดงามขึน้ช่ือของทะเลสาบ

สุริยนัจันทราและแอ่งผูหลี ่ชมความงามทัว่ทะเลสาบสุริยันจันทราภายใน 7 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่  หมู่บ้านวฒันธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน (Formosan Aboriginal Culture Village)ประกอบดว้ย 9 

หมู่บา้น 9 ชนเผ่า ซ่ึงจะมีการแยกแต่ละหมู่บา้นออกไปตามแต่ละชนเผ่า พนักงานและบุคลากรของ

หมู่บา้นคือประชาชนท่ีสืบเช้ือสายมาจาก 9 ชนเผา่นั้นเอง และจากส่ิงน้ีจะท าให้ผูเ้ขา้ชมสามารถสัมผสั

กบัประวติัความเป็นมาและวิถีชีวิตไดอ้ย่างถ่องแทแ้ละใกลชิ้ด ภายในมีกิจกรรมท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียว

สามารถเขา้ชมมากมาย ไดแ้ก่ งานป้ัน, การทอผา้, การท าเคร่ืองป้ันดินเผา, การท าอาหาร, งานถกั, การ

ออกก าลงักายเฉพาะชนเผา่, งานหตัถกรรม, การละเล่นและการเตน้ร าตามรูปแบบประเพณีของแต่ละ

ชนเผา่พื้นเมืองน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารระดบัมิชลินสตารC์HAMONIX TEPPANYAKI MICHELIN★★ 
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ทีพ่กั LOFT SEASIDE HOT SPRINGหรือเทียบเท่า ประเทศไต้หวัน (เมืองไทเป)ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ

เม่ือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลือด ด้วยการแช่น า้แร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  อทุยานแห่งชาตเิย๋หลิว่•ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน•ศูนย์เคร่ืองส าอาง•ซีเหมนิตงิ 

(เช้า/กลางวนั/อสิระเยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะ

เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตา

รูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธ

ซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเล
แปซิฟิกน ำ้ทะเลสคีรำมสวยงำมแปลกตำ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตลจี์น 
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น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Streetหมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขุดทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของ

บา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียว

จ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองส าอาง 

ค ่า เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย)หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท า 

งานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกั 

ท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดิน 

โดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้าเงิน 

โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลข 

และท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน า 

ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกวา่ไทย 

ประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวม

สินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

ทีพ่กั TAIPEI GRANDEN XIMENTINGหรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว ประเทศไต้หวนั (ไทเป) 
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วนัทีห้่า ผลติภัณฑ์สร้อยGermanium•วดัหลงซาน•ตกึไทเป 101 ไม่รวมค่าขึน้ตกึ•ร้านขนมพายสับปะรด

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค     (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อยGermanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและ

สร้อยข้อมือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน 

อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้ นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์

เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมี

ปะการังแดงเป็นต้น ซ่ึงเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวนัซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของเมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า 

มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างข้ึนโดยคน 

จีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738เพื่อเป็สถานท่ี 

สักการบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาว 

จีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ย 

กบัวดัพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็น 

ไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็น 

วดัสไตลไ์ตห้วนัท าใหท่ี้น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่ง 

ท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่

เดิมสร้างข้ึนเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีก

มากกว่า 100 องค์ท่ีดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ี

เช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101ไม่รวมค่าขึน้ตึกตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึก

ท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังาน

และส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น 
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ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , 

PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูอาหารเส่ียวหลงเปา 

น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรดร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได ้

การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั  

และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพาย 

สับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั  

หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คอนุสรณ์ร าลึกถึง 
ท่านอดีตประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช ้
ส าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค  
ซ่ึงภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร
รักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 
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18.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.10 น.  เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS(TG)เท่ียวบินท่ีTG635 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง** 

23.05 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ฟารม์แกะชิงจงิ อทุยานอาลซีาน 

อทุยานเยห๋ลิ่ว 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินการบนิไทย (TG)  ECO CLASS 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

31 ม.ค. 62 04 ก.พ.62 25+1 28,900 28,900 27,900 5,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

Thai Airway(TG) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพกัเดี่ยวท่าน
สามารถช าระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30กก./ท่าน และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาเข้าประเทศ
ไต้หวนั) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถในอตัรา1,000NTD/ทริป/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาเข้า
ออกปกติ ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบริการ) ** 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงั 
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คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย

กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอเล่ือนการเดินทาง

หรือยกเลกิการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือ

ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

7.ในกรณใีช้พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน า้เงินเดินทางจะต้องท าวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังที่ท า

การจอง 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิ
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 


