
 
  
 
 
 

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้หวันข้ันเทพสุดคุ้ม1 ) 
**Tour Code : PT-SK1_CI4D** 

อาบน า้แร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / น่ังกระเช้าเมาคง 
พพิธิพนัธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  /  หมู่บ้านสายรุ้ง 

MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมววิชัน้89 / แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินตงิ / ซ่ือหลนิไนท์มาร์เก็ต 
 
 
 
 
 

** ไม่บังคับทปิ + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + จัดเตม็..อิ่มทุกมือ้ 

 

 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561                          น า้หนักกระเป๋า 30KGS. 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบนิเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน า้แร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  
06:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:25 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838 
13.05 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทกุทา่นเยีย่มชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมูบ้่านของเหลา่ทหารพรรคก๊ก
มินตัง๋หลงัจากที่อพยพมายงัไต้หวนัพร้อมกบัเจียงไคเช็ค ปัจจบุนัรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษา
อนรัุกษ์ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและแหลง่ศกึษาชีวติความเป็นอยูใ่นอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตัง๋ 
บ้านแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แต้มด้วยสสีนัตระการตาเหมาะแก่การถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่ว้นแตพ่ืน้ถนน
ทางเดินก็ถกูแตง่แต้มสสีนัและตวัการ์ตนูไปทัว่ทัง้หมูบ้่าน   

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (สเต็กหินลาวา)  หลงัรับประทานอาหารค า่ เดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองทีไ่ด้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดีที่สดุของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบน า้แร่ที่ดีที่สดุของไต้หวนัอกีด้วย 
เน่ืองจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จึงท าให้เป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของไต้หวนั เชิญ
ทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพือ่ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าจากการท างานและการเดินทาง 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง 



พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเท่า www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 
 
 

วันที่ 2  ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอ ู– ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา (วัดพระถงัซ าจั๋ง) – ชิมชาอหูลง – ไทเป – แหล่งช้อปป้ิงซเีหมิ
นติง 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นกราบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี วดั
กวนอู เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแหง่ป ญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ รวมถงึ
สงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ1ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหวา่งทางทา่นจะ
สามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา จากนัน้น าทกุทา่น ล่องทะเลสาบ
สุริยนัจันทราเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วอีกจดุหนึง่ทีเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวนัรอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมี
จดุส าคญัที่ทอ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถึง 33 กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ลก็ที่สดุ
ในโลกพร้อมกบัให้ทา่นนมสัการรูปเคารพของพระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจั๋ง ที่ตัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธิบด)ี หลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั  น าทกุทา่นไป ชิมชาอหูลง ซึง่ชาอหูลงมต้ีนก าเนิดที่ไต้หวนัโดยเฉพาะที่จงัหวดั หนัน
โถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงที่ดีที่สดุ ทา่นจะได้ชิมชาอหูลงเกรดเอที่ต้องปลกูบนภเูขาสงูของ
จงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ไทเป 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั เมืองหลวงที่มีอากาศดีที่สดุ
ของเอเซีย 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บพเฟ่ต์ชาบหูม่าล่า+บุพเฟ่ต์ HAAGEN-DAZS) หลงัรับประทานอาหารค ่า น าทา่น
อิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยักนัตอ่ที่ แหล่ง ช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์
วยัรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่ก าลงัได้รับความนิยมทีเ่มืองไทย
ขณะนี ้เป็นรองเท้าสญัชาติญ่ีปุ่ นที่ไต้หวนัขายถกูที่สดุในโลก เป็นสิง่ที่พลาดไมไ่ด้ส าหรับทกุคนท่ี
เดินทางมาถึงไต้หวนั สมควรแก่เวลาน าทกุทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3  ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – น่ังกระเช้าเมาคง – ซื่อหลนิไนท์มาร์เกต็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเร่ิมดนัตวัจาก
ใต้ทะเลขึน้สูผิ่วน า้เมื่อครัง้หลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน า้ทะเล และลมทะเล ท าให้เกิด
โขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื่นตาทเีดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ  
ซึง่มช่ืีอเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัทอ่งเทีย่วที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่บัสิง่นี ้ท่ีนี่ยงัมี
ร้านค้าตา่งๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกชิมได้อยา่งจใุจ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าทกุทา่น
ทา่นอิสระ  ช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้แหง่ราชวงศ์ชิง 
มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คน
พากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์ “เปย
ฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวา
อีกครัง้ ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากแหง่หนึง่ของไทเป ที่คกึคกัไปด้วย

http://www.taii.com.tw/en/room.php
http://www.nc-hotel.com.tw/


ร้านค้าตา่งๆมากมายทีเ่รียงรายไปตามทางในหมูบ้่าน จนท าให้ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมร้านค้าตา่งๆได้อยา่งไมรู้่เบื่อ จากนัน้น า
ทา่น น่ังกระเช้าเมาคง สมัผสัท้องฟา้กว้างไกลบนกระเช้าลอยฟา้กอนโดลาที่มีพืน้เป็นกระจกใสมองเห็นวิวเบือ้งลา่ง กระเช้า
กอนโดลาลอยอยูบ่นความสงูเกือบ 300 เมตร ให้ทกุทา่นได้สมัผสับรรยากาศของ เมอืงไทเป จากมมุสงู และภเูขาที่เขียวขจี 
สามารถมองเห็นแหลง่ปลกูชา ที่เรียงรายกนัเป็นระเบียบสวยงาม น าทา่นนัง่กระเช้าไปยงัสถานีปลายทาง ให้ทกุทา่นได้สมัผสั
อากาศบริสทุธ์ิ เย็นสบาย จากจดุนีท้า่นสามารถชมววิเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตกึไทเป 101 จากมมุนีไ้ด้อยา่งสวยงาม  
พาทา่นไปอิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยัที่ ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน 
คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัคอื เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้ว
ไมไ่ด้ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้เหมน็ ก็ถือวา่ไปไมถ่งึไต้หวนั และยงัมีเคร่ืองดื่มอกีชนิดทีม่ีต้นก าเนดิที่ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก 
สว่นตลาดคนเดินก็มีสนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แตร่าคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยที่
รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ร้านอาหารชมพระอาทติย์ตก)  หลงัรับประทานอาหารค ่า เดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

เชิญทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw 
 

วันที่ 4  ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ศูนย์ปะการังแดง – พิพิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง – 
                        MITSUI OUTLET PARK – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทกุทา่นเยีย่มชม ตกึไทเป 

101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกบัระบบปอ้งกนัแผน่ดินไหวที่
เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถงึ 660 ตนั แขวนอยู่
บนชัน้ 89 เพื่อคอยท าหน้าที่ถว่งดลุตกึเมื่อเกิดแผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบ
รนด์เนมบริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมท่ีเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิง้มอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนั 
จากนัน้พาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ท าจากแปง้เค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน 
ที่มีเนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาตทิี่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งดี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ติ่งไท่ฟง-เสี่ยวหลงเปา)  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั  จากนัน้พาทา่น
ชมอญัมณีที่ล า้คา่มากๆ ของชาวไต้หวนั ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศนูย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สดุ
ของโลก ซึง่ปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชัน้สงูและเป็นท่ีแพร่หลายของชาวไต้หวนั มีพลงัพิเศษช่วย
ในการปรับสมดลุในร่างกาย ซึง่ชาวไต้หวนันิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัชนิดตา่งๆ เมื่อสวมใสก็่
จะมีพลงัอศัจรรย์ชว่ยให้ร่างกายปรับสมดลุรวมถงึปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะถกู
ค้นพบในไมก่ี่ที่ของโลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไต้หวนั ซึง่มีอยูม่ากที่สดุ เกาะโอกินาวา่ของ
ญ่ีปุ่ น และชายฝ่ังแถบประเทศอติาลแีละโครเอเชียเทา่นัน้ ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะอาศยัอยูใ่ต้ทะเลลกึถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบ
วา่เร่ิมมีการน ามาท าเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัส าหรับราชวงศ์และเหลา่บรรดาขนุนางชัน้สงู 
จากนัน้เยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง พิพิธภณัฑ์ที่แสนงดงามแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถแุละผลงานทางศิลปะของ
จีนโบราณบางชิน้มีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ย้อนหลงัไปถงึ 5,000 ปี พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็น
หนึง่ในพิพิธภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกแหง่นี ้ตัง้อยูท่ี่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบตัิและวตัถโุบราณของจีนท่ีมีช่ือเสยีง
ของโลกที่ประเมินมลูคา่มิได้กวา่ 620,000 ชิน้ จากพระราชวงศ์จีนทกุราชวงศ์รวมทัง้ยคุทองทัง้ 5 แหง่ประวตัศิาสตร์จีน 
พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถขุองจีนท่ีมมีลูคา่มหาศาลมากที่สดุ และยิง่ใหญ่ที่สดุในโลกเนื่องจากศิลปวตัถทุี่เก็บ
รวบรวมไว้มีจ านวนมาก  จงึต้องมีการผลดัเปลีย่นหมนุเวียนในการจดัวางให้ชมศิลปวตัถทุี่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตว่ตัถโุบราณ
ชิน้เอกที่มช่ืีอเสยีง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนทั และหยกสนี า้ตาลเหมือนหมสูามชัน้จะมีให้ชมตลอดปี จากนัน้น าทา่นไปช้
อปปิง้แบรนด์เนมราคาถกูที่ MITSUI OULET PARK 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พระกระโดดก าแพงหูฉลาม+ขาปูยักษ์) หลงัรับประทานอาหารค า่ สมควรแก่เวลา
น าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

22.05น.  อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 837 
00.35น.  เดินทางกลบัถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบนิ 

http://www.nc-hotel.com.tw/


 
อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พัก 2 ท่าน / ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

12-15 สิงหาคม 2560 
(วนัแม่ลัล้ลา) (ราคาพเิศษ) 

**27,888.- **26,888.- **25,888.- 7,000 บาท 

09-12 กันยายน 2560 28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
05-08 ตุลาคม 2560 28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
12-15 ตุลาคม 2560 
(วนัสวรรคต ร.9) 

29,888.- 28,888.- 27,888.- 6,000 บาท 

20-23 ตุลาคม 2560 
(วนัปิยะมหาราช) 

29,888.- 28,888.- 27,888.- 6,000 บาท 

16 - 19 พฤศจิกายน 2560  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
23 - 26 พฤศจิกายน 2560  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
24 - 27 พฤศจิกายน 2560  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

02 - 05 ธันวาคม 2560  

(ฉลองวนัชาติ) 28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

09 - 12 ธันวาคม 2560  

(วนัรัฐธรรมนูญ) 28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

23 - 26 ธันวาคม 2560  

(วนัคริสต์มาส) 28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

11 - 14 มกราคม 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
12 - 15 มกราคม 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

01 - 04 มีนาคม 2561 

(วนัมาฆบูชา)  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

15 - 18 มีนาคม 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 
16 - 19 มีนาคม 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 6,000 บาท 

 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
3. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัท

ประกนัชีวิต  
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงือ่นไข) 
3. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ทีเ่ดินทางจากประเทศไทย (ข้ึนอยู่ กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ า

ทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามจริง 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธใน

กรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 
 

 


