
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

 ราคาโปรโมช่ัน : ไม่มรีาคาเด็ก  
07-12 พ.ย. 2560 19,999.- 8,900.- 

07-12 ธ.ค. 2560 *วนัรัฐธรรมนูญ* 21,999.- 8,900.- 

21-25 ธ.ค. 2560 20,999.- 8,900.- 
ราคาอ่ืนๆ 

1. เดก็ทารก INFANT (อายุต า่กว่า 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ราคา 14,900 บาท 



 
 
 

 

3. กรณเีป็นชาวต่างชาต ิหรือถือพาสปอร์ตทีไ่ม่ใช่พาสฯไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
ทางบริษทัไม่รวมค่าวซ่ีาให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวซ่ีาเอง) 

  

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 สายการบิน

นกสกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 (หมายเหต ุ: หากลกูคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตัง้แตห่นา้เคาเตอรไ์ป

จนถึง-รบัส่งหนา้ประตเูครื่อง(ฝัง่สนามบินไตห้วนั) มีค่าใชจ้า่ย 1,300 บาท/เที่ยวบิน) 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน - ลอ่งทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋  

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ชัว่โมง) 

  
07.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ไทย 1 ช.ม.หลงัผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมอืงไทจง 

เชา้  บริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี1) ชานม+แซนดวิ์ช หรือ แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่                              . 
   น าท่านลอ่งเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือน 

   สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้ง 

   ข้ึนเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999  

   รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดบั 600-2000 เมตร ม ี

   ความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมภูีเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ 

   อาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียวซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนั-จนัทรา จากน้ันน าท่าน นมสัการอฐัิ 

   ของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวงเม่ือปีค.ศ.1965  

เที่ยง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) เมนูปลาประธานาธิบดี 

   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี3) อาหารพื้ นเมือง 

   น าท่านสู่ LOOK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 
 
 

 

วนัที่สาม อาลีซาน – ป่าสนพนัปี – ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเกต๊ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี4) 

   อุทยานแห่งชาตอิาหลีซนั อาหลีซนั (อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ตั้งอยูท่ี่เมืองเจียอ้ี (CHIAYI) 

   ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กิจกรรมหลกัของการมาเยอืนท่ีน่ีคือ เดินป่าศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ และนัง่ 

   รถไฟโบราณไปชมพระอาทิตยข้ึ์นซึ่งเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ในฤดู 

   ใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบานในชว่งเดือน 3 และเดือน  

   4  เท่าน้ัน   น าท่านเดินชมด่ืมด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได ้

   สมัผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปรา่งต่างๆ  และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึง่เป็นอุทยานท่ียงัมีความ 

   สมบูรณอ์ยูม่าก  ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพีน่้องซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยา่งมาก  

   เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแหง่น้ี พรอ้มทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี  

   ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซึ่งตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี  

    

เที่ยง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) เมนูอาหารพื้ นเมือง 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมี

รา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย ท่ีตลาดแหง่น้ีมีอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกล้ิมลองทาน เชน่ 

ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็นข้ึนชื่อ ปลาหมึกยา่ง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วนั ก๋วยเต๋ียวไตห้วนั 

ผลไมส้ดและอีกมากมายใหท้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

   น าท่านสู่ FORTE ORANGE HOTEL TAICHUNG PARKหรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห่ลิว – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ตลาดซ่ือหลิน

ไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

  น าท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่ง   

  เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแหง่หน่ึง เพราะนอกจาก 

  จะเป็นถนนคนเดินเก่าแกท่ี่มีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ 

  รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื่นชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจาก 

  รา้นคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์ อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษข์องไตห้วนั 



 
 
 

 

  จะตอ้งเปล่ียนเป็นรถบสัสาธารณะข้ึนจิว่เฟ่ิน) น าท่านไปยงั อุทยานเยห่ลิว่ จุดเหนือสุดของไตห้วนั ม ี

  ลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหนิท่ีมีรูปทรงแปลก 

  ตาและงดงาม เกิดจากการกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้น 

  ปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหนิ ตามชายฝั่งในรูปรา่งท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหิน ชะงอ่น 

  ทราย รูปรา่งต่างๆ เชน่ รองเทา้เทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเตา้หูร้งัผ้ึง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็ 

  คือ เศียรราชินี 

   
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี7) เมนูอาหารทะเลพื้ นเมือง 

   น าท่านเดินทางไปยงัเมืองผิงซี  ยา่นผิงซี (Pingxi District) ในนครนิวไทเปของไตห้วนั ปลอ่ยโคมลอย 

   ผิงซี สู่ทอ้งฟ้าทั้งยามกลางวนัและยามราตรี พรอ้มใจเขียนค าอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวก 

   เขาสู่สวรรค ์เชื่อกนัวา่โคมลอย หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรกึษา 

   ดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตรย์ุคสามกก๊ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือส่ือสารของกองทพั อิสระใหท่้าน 

   ถ่ายรูปหรือท่านจะเลือกซื้ อโคมลอยปล่อยก็ไดค้ะ่ 

     

    น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซ่ือหลิน (SHILIN NIGHT MARKET)เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป 

และโด่งดงัท่ีสุดอีกดว้ยของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้ 

เหตุผลท่ีคนชอบมาซื่อหลินไนท์มารเ์ก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางท่ีสะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 

เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเท่ียงคืนเพราะเหตุน้ีซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี Night 

Life อนัโด่งดงัของไตห้วนั  

เย็น  **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

   น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HEDO HOTELหรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้     ท า DIY พายสปัปะรด – พิพิธภณัฑส์ถานกูก้ง – ศูนยเ์ครือ่งประดบั – COSMETIC CENTER   

  DUTY FREE – ตลาดซีเหมินตงิ  

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

   น าท่านเดินทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื่อดงั รสชาติอรอ่ยของฝากอนัขึ้ นชือ่ของไตห้วนัเพือ่ใหทุ้ก 

   ท่านไดเ้ลือกซื้ อฝากคนท่ีท่านรกั พิเศษ!!! ใหท่้านไดล้องท าพายสปัปะรดอนัเล่ืองชื่อและสามารถน ากลบั 



 
 
 

 

   บา้นได ้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์ถานกูก้ง พิพธิภณัฑส์ถานแหง่น้ีเป็นท่ีรูจ้กัอีกแหง่หน่ึงของโลกท่ี 

   ใหญ่ท่ีสุดมีศิลปะวตัถุผลงานโบราณอนัล ้าค่าทางประวติัศาสตรข์องจีนบางชิ้ นมีอายุมากกวา่ 5,000ปี ทั้ง 

   ยงัเป็นสถานรวบรวมศิลปะวตัถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกวา่ 620,000ชิ้ นท่ีใหญท่ี่สุด 

   ของจีนรวบรวมไวท่ี้น่ี 

    
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี9) เมนูเส่ียวหลงเปา       

     

   น าท่าน ชมศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรบัสมดุลใน ซึ่งสามา-

รถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ชว่ยใหร้า่ง-

กายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬกิาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านได้

เลือกชม น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ เครื่องส าอาง(COSMETIC 

CENTER) ชั้นน าในไตห้วนั  DUTY FREE ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อมากมาย จากน้ัน

น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซีเหมินตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรไ์ทเป มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์

เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ

ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

    
ค า่  **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HEDO HOTELหรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก   สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   

เชา้   บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง (ม้ือท่ี10) 

  จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 



 
 
 

 

09.40 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…….. 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่มีลกูคา้มาจอยทวัรท์ี่ไตห้วนัโดยที่ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคา้ 

 

CU CENTER 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD(1,200บาท) เด็กเก็บทิปเทา่ผูใ้หญ่ 

(ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

1. ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวนั อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุก
กรณ ีทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนบริษัทแล้ว 
2.ในกรณีทีลู่กค้าไม่ลงร้านช้อปทีไ่ต้หวนั ซ่ึงได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เคร่ืองประดับเจอร์เนียมหรือร้านนาฬิกา, 
ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินลูกค้าทีไ่ม่เข้าร้านเป็นจ านวนเงิน ร้านละ 
800 NTD(960บาท) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไตห้วันกับเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์

สินคา้พื้ นเมืองใหน้ักท่องเที่ยวไดรู้จ้กัคือ ศูนยเ์ครื่องประดบัเจอรเ์นียม, รา้นชาจีน, รา้นขนมพายสปัปะรด, รา้น

รา้นนาฬิกา, รา้นเคร่ืองส าอาง, DUTY FREE ฯลฯซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์

จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ 

ประมาณ 30-60 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่ก  าหนด จะตอ้งเสียค่าปรบั 800 NTD/รา้น และหากท่านไม่

ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าปรบั 800 NTD/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

  

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะน้ันแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และ

ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง 

 



 
 
 

 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า   เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 
 
 
 

ตัวอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 

 



 
 
 

 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ทา่น/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้07กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทา่นละ1,000NTDหรือประมาณ1,200บาท(ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะ

พอใจในการบริการ) 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั   

- ค่าวซีา่ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ (ลูกคา้ตอ้งเป็นคนด าเนินการยืน่วซีา่เอง) ทางบริษัท

เก็บค่าทวัรเ์พิ่ม 1,000 บาท 

- ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวซีา่ กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซีา่ 

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 



 
 
 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากการส ารอง

ที่นัง่)ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการยกเลิกท่ีนั่ง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

ขอ้แนะน าเพิ่ มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง

ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงนิวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี 

 


