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เดินทางโดยสายการบนิแห่งชาต ิไต้หวัน เครือ่งล าใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง  ทีน่ั่งกว้างขวางสะดวกสบาย 
 

 

 
 
 
 
พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ 
สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด 

สเต็กและบฟุเฟ่ต์สลัดบาร์  

เส่ียวหลงเปาท่ี ข้ึนช่ือในไทเป   

ปลาประธานาธิบดี 

สลัดกุ้งมงักร  

เป็ดปักก่ิง 
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ก าหนดการเดินทาง   มิถนุายน – ตลุาคม 2560(ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างคะ) 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ซเีหมนิตงิ – 

อาบน า้แร ่

 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์S ประต ู 8  สายการ

บนิ CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่น 
  08.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 838 
13.05 น. ถงึทา่อากาศยานเจยีงไคเช็ค เมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิง่แตห่ัวใจอยูไ่ตห้วนั
เพราะพพิธิภัณฑแ์หง่นีไ้ดร้วบรวมของล ้าคา่ในพระราชวงักูก้งของปักกิง่ไวทั้ง้หมดซึง่ประเมนิคา่มไิด ้
และเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล ้าคา่เป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย พพิธิภัณฑส์ถานแหง่นีม้ี
ประวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้าคา่หายากเชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทับ
ประจ าตัวเฉียนหลง ฮอ่งเต ้งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ 

 
 เย็น   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์หง่ไทเป) แหลง่รวมเท
รนวยัรุน่ใหม่ๆ อสิระทกุทา่นสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิมใีหเ้ลอืกมากมาย  
 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.ntphotel.com/e_index.html  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

ไดง้า่ยๆภายในหอ้งพกัของทา่น 

หมายเหต ุ 

- ในคนืนี ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใสส่มัภาระ เพือ่พกัทีฮ่วัเหลยีน 1 
คนื เนือ่งจากวนัรุง่ข ึน้ตอ้งน ัง่รถไฟดว่นเดนิทางสูฮ่วัเหลยีน  
 
 
 
 
 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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วนัทีส่อง ไทเป – น ัง่รถไฟดว่น  ฮวัเหลยีน    อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ – 

FARGLORY OCEAN PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน (โดยรถไฟดว่น) ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวิง่เลยีบทะเล ระหวา่ง

ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน์อนัสวยงามบนเสน้ทาง ซฮูัว โดยอกีดา้นหนึง่ตดิกบั
มหาสมทุรแปซฟิิกและอกีดา้นจะเป็น หนา้ผาสงู  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็น

อทุยานทีม่ทีศันยีภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีฒันธรรม
ประเพณีทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตวั เป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กนั เสน้ทางจากเทยีนเสยีง
จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหบุเขาหนิออ่นไป
ตลอดแนว ระหวา่งทางผา่นชมจดุชมววิทีน่่าประทบัใจในอทุยานฯ ไดแ้ก ่ถ า้นกนางแอน่ 
และอโุมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผา่นหบุเขาและหนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่
เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะไตห้วนั และแวะชมน า้ตกฉางชุน อนุสรณ์สถาน
ฉางชนุ จดุชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ทีศันยีภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนี ้าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูล่ าธารลีอ่ ูสามารถส ารวจความงาม
ของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น อทุยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็น
แหลง่ทีอ่ยูข่องชาวเขาเผา่ไทอ่ยา่ คลา้ยเป็นหมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจดุชมววิอกีจดุหนึง่ทีม่ี
ธรรมชาตสิวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่FARGLORY OCEANPARK 
ชมความน่ารักของโลมาแสนรู ้ตืน่ตากบัปลานานาชนดิทีห่าดไูดย้ากยิง่ผา่นอโุมงคแ์กว้สมัผัส
อยา่งใกลช้ดิ  กลับสูเ่มอืงฮัวเหลยีน 

ค า่  บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ภตัตาคาร  
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่: LAKESHORE  HOTEL  ระดบั 4 ดาว  
http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/ หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lakeshore.com.tw/hualien/en/
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วนัทีส่าม ฮวัเหลยีน - น ัง่รถไฟดว่น - ไทเป - เหยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ซือ่หลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  อาหารกลอ่ง 

 เดนิทางกลบัสูเ่มอืงไทเป (โดยรถไฟดว่น ) ชมทัศนยีภาพแสนสวยงามสองขา้งทางถงึไทเป  
แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเหยหลิว่ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ูรังผึง้ ทีเ่กดิจาก การ
เคลือ่นตัวของเปลอืกโลก และการกัดกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิ ี
รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัวในเกาะไตห้วนัและท่ัวโลก อสิระเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

   
เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สลดักุง้มงักร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยั 
กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขทุองทีน่ี ่ การโหมขดุทอง และแร่
ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจ า จนกระท่ังมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อูเ๋ห
ยยีน เตอะซนัชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมา
ชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้     

  
เย็น บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ เป็ดปกัก ิง่ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซือ่หลนิไนทบ์าซา่ร ์ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเปจดุศนูย์
รวมของวยัรุน่และคนไทเปในไลทส์ไตลแ์บบกลางคนืมทีัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชัน่และของกนิ
หลากหลายชนดิ 

 
พกัที:่ GRAND FORWARD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

http://www.grandforward.com.tw/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandforward.com.tw/
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วนัทีส่ ี ่ ไทเป  หนานโถว – วดัเหวนิอู ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ – หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่+น ัง่กระเชา้ - ไทจง – ฝ๋งเจีย่ไนทม์าร ์
เก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู่ ซึง่หมายถงึศาสดา

ขงจือ่เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยู่

หนา้วดั ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

เทีย่ง      บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  ซึง่ไดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามราวกับภาพวาด 
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตัง้อยใูนเขตของ  ซนัมลูเลก  เนชัน่แนลซนีกิแอเรยีซึง่
ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วนัไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วนัที ่ 24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้
ใหญเ่มือ่วนัที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความ
สงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ 
ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็น
ทีม่าของนามอันไพเราะวา่  “สรุยินัจนัทรา” ใหท้า่นดืม่ด า่กับบรรยากาศรมิ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เดยีวของไตห้วนั น าทา่นขึน้สูว่ดัเสวยีนกวง นมัสการอัฐขิอง  พระ

ถงัซามจ ัง๋   ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตกุลับมาที่วดัเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 แลว้น าทา่นชม  
หมูบ่า้นวฒันธรรม 9 ชนเผา่ ทา่นจะไดช้มโชวร์ะบ าพืน้เมอืงโชว ์ วฒันธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิ
ตา่งๆบนเกาะไตห้วนั น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าสูโ่ซนสวนสนุกอันทันสมัยทีม่เีครือ่งเลน่หลากหลายให ้
ทา่น ไดส้นุกสนานกันอยา่งเต็มทีต่ามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าใหมล่า่สดุ
ขา้มภเูขาสูท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา เพลดิเพลนิกับทัศนยีภาพทีแ่สนสวยงามแบบพาโนรามา่ ใหท้่านได ้
เก็บภาพความประทับใจทีแ่สนสวยงามตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 

เย็น      บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สกุ ี ้ชาบ ูชาบ ู 

จากนัน้มุง่หนา้ ฝ๋งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไทจง  ใหท้า่นไดอ้สิระกับ

การชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ส ิง่ของทีถ่กูใจ ทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ี่

ราคาถกูกวา่เมอืงไทยแนน่อน   

 

พกัที ่: TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
http://www.lailaihotel.com.tw/ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.lailaihotel.com.tw/
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วนัทีห่า้ ไทจง – ไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป101(รวมคา่ขึน้จดุชมววิ

ช ัน้89) - สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป    
เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ เสีย่วหลงเปา 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ
ก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทียนถันที่ปักกิง่ งดงาม กอบอาณาเขตที่กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรแีละโรง
ละครแห่งชาต ิแลว้น าท่านสู ่ตกึไทเป 101  ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดับหนึง่ของ
โลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นข
องแผน่ดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว
ต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร น าท่านขึน้ตกึชมทศันยีภาพเมอืงไทเป โดยรอบจากมุมสูงอสิระเก็บ
ภาพความประทับใจก่อนน าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบรเิวณตกึ 
101 ชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมชัน้น า  จากนัน้น าท่านอสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่
ของไตห้วนั ไมว่า่จะเป็นพายเคก้สบัปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิตูรดัง้เดมิไตห้วัน ฯลฯ  แลว้น า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

เย็น       บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ สเต็กไตห้วนั+บฟุเฟ่ตส์ลดับาร ์

22.05 น.   เหริฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ  CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 837 

00.35+1 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่3รา้น คอื 
 รา้นชา รา้นขนมเคก้สปัปะรด GERMANIUM SHOP 
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อตัราค่าบริการปี 2560 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน  
                   มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

                 ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 
 

17 - 21 ม.ิย. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

24 - 28 ม.ิย. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

1 - 5 ก.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

15 - 19 ก.ค. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

22 - 26 ก.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

29 ก.ค. - 2 ส.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

5 - 9 ส.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

19 - 23 ส.ค. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

26 - 30 ส.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

2 - 6 ก.ย. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

16 - 20 ก.ย. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

23 - 27 ก.ย. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

7 - 11 ต.ค. 60 33,900 33,900 33,900 32,900 6,500 

14 - 18 ต.ค. 60  32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

21 - 25 ต.ค. 60 32,900 32,900 32,900 31,900 6,500 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ีการ
ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2017  

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=750 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อบุัตเิหตตุา่งๆ 
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* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน

สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 

 


