
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัไทจง 1 คนื / เจยีอี ้1 คนื / ไทเป (โรงแรมแชน่ ำ้แร ่1 คนื) / ไทเป 1 คนื 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES โหลดกระเป๋ำได ้30 กโิลกรมั 

บรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดกำรเดนิทำง 
 ชม หมูบ่ำ้นสำยรุง้ Rainbow Village ทีม่สีสีนัสดใสสมชือ่ 
 ชอ้ปป้ิง ตลำดฝงเจีย๋ไนทม์ำเก็ต ตลำดซเีหมนิตงิ 
 ลอ่งเรอืชมควำมงำมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ ซึง่มคีวำมงดงำมรำวกบัภำพวำด 
 น ัง่รถไฟโบรำณ ณ อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน 
 ชมควำมสวยงำมของป่ำสนพนัปี 
 อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวมประวตัขิองนำยพล เจยีงไคเช็ค 
 วดัหลงซนั หรอื "วดัเขำมงักร" เป็นวดัเกำ่แกอ่ำยกุวำ่ 240 ปี  
 อทุยำนเยห่ลิว่ จดุเหนอืสดุของไตห้วนั มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยำว 
 พเิศษ!!! แชน่ ำ้แรใ่นโรงแรม +  Free Wi-Fi on Bus 

 
 
 



 
 
 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::รำคำพเิศษ!!!ไมม่รีำคำเด็ก:: 

11 - 15 เมษำยน 2561 (วนัสงกรำนต)์ 34,900  7,900 

รำคำอืน่ๆ  

1. เด็กทำรก INFANT (อำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี) รำคำ 7,900 บำท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ รำคำ 21,900 บำท 
 
 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิเถำหยวน – ไถจง – หมูบ่ำ้นสำยรุง้ – ฝงเจีย๋ไนทม์ำเก็ต 
 
05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมชิัน้ 4 ประตู 8 เคารเ์ตอร์S สายการบนิไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  
08.30 น. เหนิฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิCHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI838 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง) 

*บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่ไตห้วันเร็วกวา่ไทย1ช.ม.) หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
 น าทา่นชม หมูบ่ำ้นสำยรุง้ (Rainbow Village) ทีม่สีสีนัสดใสสมชือ่ ดว้ยเสน้สายและลวดลายของตัวการต์นู
น่ารักๆทีถู่กแต่งแตม้บนผนังก าแพงของหมูบ่า้นเก่าแห่งหนึง่ ก่อนทีจ่ะกลายมาเป็นหมูบ่า้นสายรุง้ ทีน่ี่เคยเป็น
หมูบ่า้นทหารผา่นศกึทีก่ าลังจะถกูรือ้ถอนเพราะผูท้ีเ่คยอยูอ่าศัยบา้งก็ตายหรอืยา้ยออกไปอยูท่ีอ่ ืน่แตไ่ดม้ ี“คณุปู่
สายรุง้”หรอืคุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  (ปัจจุบันอาย ุ94 ปี) ทหารผ่านศกึผูห้นึง่ทีอ่ยูอ่าศัยทีน่ี่ไดล้งมอืวาดลวดลายตาม
ผนังและก าแพงของอาคารทีร่อการรือ้ทิง้เหล่านี้คลา้ยๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บา้นทีอ่ยู่อาศัยมานานแต่ภาพวาด
เหล่านัน้กลับสวยเตะตาผูพ้บเห็นเพราะสสีนัทีส่ดใสและลวดลายทีม่ชีวีติชวีาเป็นภาพของใบหนา้คนและสัตวท์ี่
ต่างดูมคีวามสุขสดใสสรา้งความสุขใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็น จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดฝงเจีย๋ไนทม์ำเก็ต เป็น
ตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาดคนเดนิทีม่รีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายทีต่ลาดแห่งนี้มอีาหารสไตล์
ไตห้วันมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกลิม้ลองทาน เชน่ ชานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็นขึน้ชือ่ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผา
สดๆ ไสก้รอกไตห้วัน กว๋ยเตีย๋วไตห้วัน ผลไมส้ดและอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่1) บรกิำรชำบชูำบสูไตลไ์ตห้วนั 



 
 
 
 

 

ค ำ่  น ำทำ่นสูพ่กัที ่HE TI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีส่อง ไถจง – ทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางไป ลอ่งเรอืชมควำมงำมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่การทอ่งเทีย่วไตห้วัน
ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 
สถานทีแ่หง่นีร้วบรวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดับ 600 - 2000 
เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินั-จันทรา น าทา่น นมสักำรอฐัขิองพระถงัซ ำ
จ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่3) ลิม้รสเมนูชือ่ดงัปลำประธำนำธบิดแีละพระกระโดด
ก ำแพง 

  จากนัน้น าทา่นนมัสการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิอู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพ
เจา้แหง่ความส าเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.) แวะ รำ้นน ำ้ชำ เพือ่ชมิชารสตน้ต าหรับของไตห้วัน 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้ 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่4) เสต็กและสลดับำร ์
ค ำ่  น ำทำ่นพกัที ่DAY PLUS HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ำม เจยีอี ้– อำลซีำน(รวมคำ่บตัร) – น ัง่รถไฟโบรำณ(รวมคำ่ต ัว๋) - ป่ำสนพนัปี - ไทเป – รำ้นขนมพำย
สบัปะรด (รวมคำ่ D.I.Y) - นอนโรงแรมแชน่ ำ้แร ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนอำลซีำน อทุยานอาลซีานเป็นอธุยานแหง่ชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อยูใ่นเขต
เมอืง Chiayi (เจยีอี)้ ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน เป็นแหลง่ผลติชาคณุภาพสงูทีข่ ึน้ชือ่ในระดบันานาชาต ิ 
หลังจากนัน้พาทา่นไป น ัง่รถไฟโบรำณ ชมธรรมชาตใินอทุยาน เป็นกจิกรรมทีเ่พลดิเพลนิและไดส้มัผัส
ธรรมชาตอิยา่งเต็มที ่ตลอดเสน้ทางจะไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละ ป่ำสนพนัปี ทีม่สีนหลากหลายนานาพันธุ ์มลี าตน้
ทีส่งูใหญ ๋มลีกัษณะแปลกประหลาดแตกตา่งกนัออกไป ซึง่แตล่ะตน้ก็จะมคีวามสมบรูณ์เขยีวขจสีลับกบัววิ
ทอ้งฟ้า สวยงามตลอดทาง จากนัน้รถไฟจะพาเราเดนิทางไปถงึสถานปีลายทางซึง่เป็นจดุชมววิ ซึง่จะไดส้มัผัส
กบัอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์ทีม่าพรอ้มกบัสายหมอก ซึง่ชาวจนีเชือ่กนัวา่ หมอกบนยอดเขาโดยเฉพาะในยามเชา้
จะอดุมไปดว้ยพลังชี ่ซึง่กค็อืพลังลมปราณ ถอืเป็นพลังพืน้ฐานของสิง่มชีวีติทีช่ว่ยฟ้ืนฟสูขุภาพ  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่6) อำหำรพืน้เมอืงไตห้วนั 

  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป แวะ รำ้นขนมพำยสบัปะรด ชือ่ดัง ท า D.I.Y. หลังจากท าเสร็จ ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทีท่า่นรักได ้ 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่7) อำหำรพืน้เมอืงไตห้วนั 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรม  
ค ำ่  น ำทำ่นพกัที ่NEW TAIPE HOT SPRING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีส่ ี ่ ไทเป – วดัหลงซำน - ช็อปป้ิง Duty Free – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้ลฟิตช์ ัน้89) - อนสุรณ์

สถำนเจยีงไคเชค -  ซเีหมนิตงิ (สยำมสแควรไ์ทเป) 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

น าท่านสู่ วดัหลงซำน หรอื "วดัเขำมงักร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดมิสถานทีต่ัง้ของวัดมชีือ่เดมิว่า 
"หมงเจี๋ย"เป็นจุดเริม่ตน้ของความเจรญิของเมอืงไทเปในเมือ่อดตี เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซือ่ถูก
บรูณะใหมห่ลายหนทัง้จากความเสยีหายจากภยัธรรมชาตแิละภยั สงคราม แตย่งัคงไวซ้ ึง่ความเป็นศลิปะโบราณ
ที่สามารถดูไดจ้ากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซือ่ถูกทิง้ระเบดิจนพระอุโบสถไดรั้บความเสยีหาย
ยับเยนิแต่ปรากฏว่า "พระโพธสิัตวก์วนอมิ" ทีส่ถติอยู่ดา้นในนัน้กลับไม่ไดรั้บความเสยีหายเลยยิง่ท าใหผู้ค้น
เลื่อมใสพากันมากราบไหวม้ากขึน้ๆในทุกวัน นอกจากจะม ี"พระโพธสิัตวก์วนอมิ" เป็นพระประธานหลักแลว้ 
ดา้นหลังของพระอโุบสถยังมเีทพเจา้ต่างๆของลัทธเิต๋าอกีนับหลายสบิองค ์มผีูก้ล่าวไวว้่าวัดหลงซันซือ่เป็นที่
รวมเทพเจา้องคต์า่งๆไวม้ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วันและปัจจบุนัเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรงุไทเป 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้มากมาย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่9) เมนเูสีย่วหลงเปำ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชมความงามของ ตกึไทเป 101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับตกึ 101 และสัมผัสนวัตกรรม
ดา้นวศิวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สญัลักษณ์ของเมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดรั้บ
การออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการ 
สั่นสะเทอืนของแผ่นดนิไหวและมกีารตัง้ระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งด ีตัวอาคารมองดคูลา้ยปลอ้ง
ไผ ่8 ปลอ้งตอ่กนัและยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีท่ีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี

  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัติ
แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แต่สมัยทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่

ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมี
ขึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้จากนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่10) อำหำรพืน้เมอืงไตห้วนั 



 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ตลำดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรไ์ทเป มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้แบ
รนดเ์นมเสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ยีห่อ้ต่าง ๆ อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น รวมทัง้
ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE สว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูกวา่ประเทศ
ไทย อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ำ่  น ำทำ่นพกัที ่YOUR HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่ำ้    ไทเป – ถนนเกำ่จ ิว่เฟิน - อทุยำนเหยห่ลวิ – ปลอ่ยโคมทีซ่ือ่เฟิน (ไมร่วมคำ่กจิกรรมปลอ่ยโคม) –  
   ช็อปป้ิง GLORIA OUTLET - สนำมบนิเถำหยวน – สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
   น าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเกำ่จิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาใน เมอืงจหีลง จิว่เฟิน เป็นแหล่งเหมอืงทอง 

ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญแหง่หนึง่ เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้เลือกชมิและซื้อชาจากรา้นคา้ที่มีอยู่มากมายอีก
ดว้ย (หมำยเหต:ุ วนัเสำร,์อำทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัสำธำรณะ
ขึน้จ ิว่เฟ่ิน) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่12) อำหำรสไตลไ์ตห้วนั  
จากนัน้น าทา่นไปยงั อทุยำนเยห่ลิว่ จดุเหนอืสดุของไตห้วนั มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการกัดกร่อนของน ้าทะเล ลม
ทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิ ตามชายฝ่ังใน
รปูรา่งทีแ่ตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รปูรา่งตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หู ้
รังผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื เศยีรราชนิ ีจากนัน้พาทา่นไป ปลอ่ยโคมทีซ่ือ่เฟิน 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ที ่13) อำหำรพืน้เมอืงไตห้วนั 

จากนั้นน าท่านไปช็อปป้ิง GLORIA OUTLET เพื่อซือ้สนิคา้ราคาถูก ที่รวมหลากหลายแบรนด์ใหท้่านได ้
เลอืกสรรกอ่นเดนิทางกลับ 
สมควรแกเ่วลา พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

22.05 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่CI837 
00.50 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

CU CENTER 
ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดกำรเดนิทำงทำ่นละ 1200 NTD หรอืประมำณ 1500 บำท 

(สว่นหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในกำรบรกิำร) 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ แล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 
***การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ

สถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่ท า
ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

 



 
 
 
 

 

      กรณุำอำ่นและท ำควำมเขำ้ใจ 
 

1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง (ต.ม.)ในกำร เขำ้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอื
กำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกเป็น
กำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2. ในกรณีทีล่กูคำ้ไมล่งรำ้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รำ้นขนมพำยสปัปะรด , Duty free ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเก็บเงนิลกูคำ้ทีไ่มเ่ขำ้รำ้นเป็นจ ำนวนเงนิรำ้นละ 700 บำท 
3. ในกรณีทีม่ลีกูคำ้มำจอยทวัรท์ ีไ่ตห้วนัโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคำ้ 
4. พำสปอรต์ควรมอีำยเุหลอืไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของ

โรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 1,200 NTD หรอื 1,500 บำท / ทำ่น / ทรปิ (ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน
กำรบรกิำร) 

 
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 



 
 
 
 

 

 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัทาง

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื 
คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หำกทำ่นมเีหตบุำงประกำรท ำใหเ้ดนิทำงไมไ่ด ้ ไมส่ำมำรถขอคนืคำ่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของ
สายการบนิ 

 


