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WiFi On Bus - พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว - อาบน ้าแรใ่นหอ้งพกั 

กราบเรยีนลกูคา้ทีน่า่รกัทกุทา่น หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและ
กลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุา

ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ
ความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  

ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่

สะดวก 
 



วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา- 
รา้นเห็ดหลนิจอื-ตลาดฟ่งเจีย่ ไนท ์มารเ์ก็ต 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ560 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่น
ไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

บา่ย บรกิาร ชานม+เคก้  
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว  นําท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบ

สรุยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKE ไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น "สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆคน
ไตห้วันนิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีก
แหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหง่นี้มจีุด
ทอ่งเทีย่วทีส่ําคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัด
เก่าแกม่าก ซึง่สรา้งมาเพือ่เป็นเกยีรต ิใหพ้ระถังซัมจ๋ัง ทีบุ่ก
ป่าฝ่าดงจากจนีไปอนิเดยีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวดัมคีวามสวยงาม สงบ 
เหมาะแก่การน่ังชมววิทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกนิที่พลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยัง
ทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ไขต่ม้น้ําซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและสมนุไพรจนี
หอมกรุน่ รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลมกลอ่มพอดไีมต่อ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิรับรองวา่อร่อย
จนหยุดไม่อยู่เลยทีเดยีว ถือไดว้่าไม่วา่ใครก็ตอ้งลิม้ลอง  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง 
(Taichung) ระหว่างทางแวะชม โรงงานเห็ดหลนิจือ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เห็ดหลนิจือ
คณุภาพเพือ่เป็นของฝาก และ ของทีร่ะลกึ   จากนัน้ นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดฝงเจีย่ไนท ์
มารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจง ม ีสนิคา้หลากหลายประเภทแบบ
แผงลอยและแบรนด์เนมระดับกลาง รา้นเครื่องสําอางค์จากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กีฬา ยีห่อ้ 
ต่างๆ เสือ้ผา้มากมายหลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง และ แบรนดจ์าก

http://bit.ly/2NMk5YE


ประเทศอืน่ๆ รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้  ใหท้่านเลอืกไดต้ามใจชอบ หากท่านไมใ่ชนักชอ้ป
ป้ิง ก็ไมต่อ้งกังวล เพราะยังมใีนสว่นของรา้นอาหารตา่งๆมากมาย  ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ!! สกุ ีช้าบ ู

พกัที ่Hotel Regal International หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ ไถจง-อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟ-รา้นชา-เถาหยวน 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้
(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื การเดนิป่าศกึษา
เสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ ึน้ 
ซึง่เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชือ่เสยีงที่สุดของ
ไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอ้มกับ
พรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 
4 เทา่นัน้ นําทา่นเดนิชมดืม่ดํา่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิ์
อาลซีนั  โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สน
สงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์
ซ ึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก ภายในอทุยานยัง
มทีะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่าสายน้ํา
จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มีสน
หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ย
ปี  พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มีความสวยงามที่
แตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่น แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิน่ของไตห้วนั เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทีท่า่นรัก  
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน จากนัน้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่จงลี ่ไนท ์มารเ์ก็ต   
อกีหนึง่ตลาดกลางคนืแบบทอ้งถิน่ของชาวเถาหยวน ทีน่ี่ขายของหลากหลายมาก ไมว่า่จะ
เป็นเสือ้ผา้ อาหาร ขนม ของใชผู้ห้ญงิ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนตลาดนัดตอนกลางคนื 

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

พกัที ่King’s Paradise Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-เจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้)-รา้นสรอ้ย-ซี

เหมนิตงิ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทเป นําท่าน แวะซือ้ของ

ฝาก ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นที่

รูจั้กไปท่ัวโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมี

ขนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 

นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และ
สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ตอ้งมาของเมืองไทเป สรา้งขึน้
ตั ้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธบิดเีจียง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมี
หลังคาทรง 8 เหลีย่มสน้ํีาเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom 
Square) มีบันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่าน
ประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั้นทําจากทองสัมฤทธิข์อง
ท่านในท่าน่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ัน  ของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหาร
ยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการ
ปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
จากนัน้พาทา่นเทีย่วชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรเขา้) เป็นหนึง่ใน Landmark หลักของ
เมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุใน

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/


โลก) มคีวาสงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ที่
ดา้นบนจะมจีดุชมววิในรม่ทีช่ัน้ 89 ตกึไทเป 101 มทัีง้หมด 101 ชัน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนพูเิศษ!! พระกระโดดกําแพง 
พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทัีง้
แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืด
ในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําค่าของชาว
ไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย    จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
สนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัยที ่ตลาดซเีหมนิตงิ 
เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรงุเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วยัรุน่ไตห้วัน 
มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย  

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที ่Highness Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 Duty Free-จิว่เฟ่ิน-สือ่เฟ่ิน-ปลอ่ยโคม-ซือ่หลนิไนท ์มารเ์ก็ต 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

นําท่านแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้น Duty Free เจา้ใหญท่ีส่ดุของไตห้วัน ทีต่กึ Everrich ซึง่ใครมา
ไตห้วนัตอ้งชอ้ปทีน่ีก่อ่นกลับ เพราะทีน่ี่รวมของฝากทัง้ขนมและสนิคา้แบรนดเ์นมไวค้รบครัน 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วทีห่า้ม

พลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ีม่คีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเทีย่วญีปุ่่ น ทีน่ี่ยังถูกประดับประดา
ดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนเมอืงไหนในไตห้วัน ใหท้่านไดอ้สิระ 
เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา   
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีในนคร นวิไทเปของไตห้วันจะมกีารเทศกาลโคมประจําปี ซึง่มี

การ ฟร!ี ปลอ่ยโคมลอย (4 ทา่นตอ่ 1 โคม) สูท่อ้งฟ้าทัง้กลางวันและกลางคนืพรอ้ม

ใจเขยีนคําอธษิฐาน และสง่ความปรารถนาดขีองพวกเขาสูส่วรรค ์เชือ่กันวา่โคมลอย หรอืที่
รูจั้กกันในชือ่ “โคมขงหมงิ” ถกูประดษิฐข์ ึน้โดยขงเบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหารคนสําคัญ ใน
ประวตัศิาสตรย์คุสามกก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทัพ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เมนพูเิศษ!!เส ีย่วหลงเปา 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์าร์เก็ตที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืง
ไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพืน้เมอืงและตลาดคนเดนิ อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้
ชือ่ทีสุ่ดของไตห้วันคอื เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วันแลว้ไม่ไดล้ ิม้ลองรสชาตขิองเตา้หู ้
เหม็น ก็ถอืวา่ไปไม่ถงึไตห้วัน และยังมเีครือ่งดืม่อกีชนดิทีม่ตีน้กําเนดิทีไ่ตห้วันคอื ชานม
ไข่มุก ส่วนตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถงึราคาปานกลาง มทัีง้
สนิคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ โดยทีร่องเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆจะมรีาคาถูก
กวา่เมอืงไทย 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที ่Eastern Hotel  หรอืเทยีบเท่า มเีวลาใหทุ้กทา่นได ้พกัผอ่นและผอ่นคลาย

กบักาํรแชน่ํา้แรธ่รรมชําตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกั จะทําใหช้ว่ยกระตุน้ ระบบกํารหมนุ
เวยีนของโลหติในรา่งกายดขี ึน้ ผอ่นคลายความตงึเครยีด ผวิพรรณเปลง่ 
ปล ัง่สดชืน่ 

วนัที ่5 ไทเป-หมูบ่า้นสายรุง้-ไทจง-กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  จากนัน้นําทุกท่าน

เยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหล่าทหาร
พรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีง
ไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์
ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่น
อดีตของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่ง
แตม้ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่
เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมูบ่า้น 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 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 
 

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD 

ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง 

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิเตยีง เด็กไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

12-16 ม.ค.62 15,800 15,800 15,800 4,500 

16-20 ม.ค.62 16,800 16,800 16,800 4,500 

19-23 ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,500 

23-27 ม.ค.62 16,800 16,800 16,800 4,500 

26-30 ม.ค.62 15,800 15,800 15,800 4,500 

30 ม.ค.-3 ก.พ.62 16,800 16,800 16,800 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 คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 
7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
     2.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัสําหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดรั้บการยกเวน้การทํา 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

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

6. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 1,300 NTD ตอ่ทรปิ สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 
และน้ําใจจากทา่น 
 
 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจําท่านละ 10,000 

บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 



 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

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

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

 


