
 
 

 



 
 

 

05.00 น. พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA 

AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดนิทาง  

08.35 น. พาทุกท่านลัดฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI838 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลงัจากผา่นพิธีศุลกากร

เรียบร้อย ระหว่างทางบริการแจกอาหารว่าง แซนด์วิช + เคร่ืองด่ืม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยูใ่น

ภาคตะวนัออกของไตห้วนั เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางการศึกษา 
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของไตห้วนั เมืองไถจงแห่งน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดใน

ไตห้วนั จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้นสายรุ้งแห่งน้ีเป็นหน่ึงในหมู่บา้นจ านวนมากท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้

ทหารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตัง๋ท่ีล้ีภยัมาอยูท่ี่ไตห้วนั สร้างแบบง่ายๆและเร็วๆ จึงมีสภาพท่ีไม่ค่อยน่าอยู่
นัก โดยแทบทั้งหมดไดถู้กท าลายและปรับเปล่ียนเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีทนัสมยั เช่น อาคารอพาร์ทเมน้กนัไปจน
เกือบจะหมดแลว้ โดยในระหวา่งท่ีไดเ้ร่ิมมีการร้ือถอนนั้นไดมี้ทหารเก่าท่ีชือวา่ HUANG YUNG-FU ไดอ้อกมา
วาดลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดๆ ตามผนงัและก าแพงของหมู่บา้นท่ีเกือบจะร้างผูค้น มีทั้งตวัหนงัสือ ตวัการ์ตูน 
และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือนการวาดของเด็กๆ จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงมาพบเจอ จึงมีการบอก
ต่อๆกนัไปจนมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพื้นท่ีอนุรักษเ์อาไว ้ปัจจุบนัจึง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไถจง 

 
 
 
 
 

 ค า่ บริการอาหารค ่า 🍴 ณ ภัตตาคารติ่งไท่ฟง เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา  

 หลงัรับประทานอาหารค ่า น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย ซ่ึงเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองไถจง 

ให้ทุกท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เส้ือผา้ หรือรองเท้าผา้ใบ อาทิเช่น ONISUKA 
TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,NIKE,K-SWISS เป็นตน้ และท่ีน่ียงัมีอาหารพื้นเมืองใหท่้านลองล้ิมชิมรส
มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

HOTEL: BEACON HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 

 



 
 

 
 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู่ เมืองเจียอี ้ท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน และยงัไดรั้บการกล่าวขาน

วา่เป็นประตูสู่ภาคใตข้องไตห้วนั จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลซีาน ตั้งอยูใ่นภาคใตข้องไตห้วนั ภูเขา

อาหลีซานมีพื้นท่ีประมาณสามหม่ืนเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีทศันียภาพท่ี
งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบและอากาศท่ีเยน็สบายเพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเยน็กว่าดา้นล่างและมีป่าท่ี
เขียวขจีอุดมสมบูรณ์  

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

 

  
 
 
 

น าท่าน น่ังรถไฟโบราณ ซ่ึงเป็นรถไฟเลก็โบราณ และยงัเป็นรถไฟเลก็ท่ีในปัจจุบนัเหลืออยู ่1 ใน 3 แห่งของโลก

เพื่อชมพระอาทิตยย์ามเชา้ท่ีอาหลีซาน ซ่ึงถือวา่เป็นไฮไลทข์องการเดินทางมาเท่ียวยงัอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน

แห่งน้ี หลงัจากชมพระอาทิตยข้ึ์นแลว้ น าท่าน เดนิป่าสนพนัปี ในป่าเขาสลบัสับซอ้นแถบน้ี เป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุด

ของไมส้นซีดา้ และไมส้นไซเปรส อายหุลายพนัปีอนัเป็นไมล้ ้าค่าท่ีญ่ีปุ่นตอ้งการอยา่งยิ่ง ให้ทุกท่านไดส้ัมผสั
โอโซนความสดช่ืนในป่าแห่งน้ี หมู่แมกไมใ้นป่าดิบทึบยงัส่งกล่ินน ้ ามนัหอมระเหย (PHYTONCID) ท าให้

ร่างกายไดรั้บการบ าบดัอากาศท่ีบริสุทธ์ิเขา้ไปในร่างกาย หลงัจากเดินชมป่าสนมาเร่ือยๆจะเจอ บึงสองพี่น้อง 

เป็นบึงน ้ าตามธรรมชาติ 2 บึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีตน้ไมเ้ขียวขจีลอ้มรอบ และมีเส้นทางเดินรอบบึงท่ี
สวยงาม  

ค า่ บริการอาหารค ่า 🍴 ณ ภัตตาคารเสต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน  (เน้ือววั/เน้ือหมู/เน้ือไก่/เน้ือปลา) 

HOTEL: OREINT LUXURY HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

 หลงัจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ เมืองหนานโถว จากนั้นน าท่าน ล่องทะเลสาบสุริยัน

จันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอีก 1 จุดของคนไตห้วนัและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาว 33 กิโลเมตร น าท่านกราบไหว้

ขอพร ณ วดัพระถังซ าจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และท่ีวดัพระถงัซ าจัง๋แห่งน้ียงัเป็นจุดชม

วิวทะเลสาบสุริยนัจนัทราท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านกราบไหวข้อพรเทพเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ 

(วดักวนอู) เทพเจา้ท่ีประดิษฐานหลกัคือเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และยงัมีเทพเจา้แห่งปัญญา ท่าน

ขงจ้ือ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งตระหง่านอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบด ี

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไทเป แลว้น าท่านสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงั ซีเหมินติง ยา่นชอ้ปป้ิงซีเหมินติง เป็นยา่นถนน
คนเดิน แหล่ง ชอ้ปป้ิง กิน เท่ียวท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบ
กบับา้นเรา ก็คงเทียบไดก้บัไดช่ื้อว่าสยาม สแควแ์ห่งไทเป แหล่ง
รวมเทรนดว์ยัรุ่นใหม่ๆ เส้ือผา้ กระเป๋าก๊ิปชอ้ปสินคา้นานาชนิดมี
ให้เลือกมากมาย ท่ีน่ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ ไต้หวนั 
เกาหลี ญ่ีปุ่น รุ่นใหม่ทนัสมยัให้เลือกซ้ือเลือกช้อปกนัอย่างจุใจ 
นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซน อาหาร
หลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

ค า่ บริการอาหารค ่า 🍴 ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พร้อมบุฟเฟ่ต์เบียร์ไม่อั้น 

  HOTEL: CHAM CHAM HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 
 

เจียอี ้– หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซ าจั๋ง – วดัเหวนิหวู่ – ไทเป – ช้อปป้ิง

ซีเหมินติง – เข้าโรงแรม                            



 
 

เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่โบราณมีอายุมากกว่า 260 ปี 

สร้างในสมยัราชวงศชิ์ง ในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก วดัน้ีถูกบูรณะมาแลว้หลายคร้ังจาก
ความเสียหายท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว และหนกัท่ีสุดคือช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงวดัน้ีเสียหายทั้งหมด แต่เกิดส่ิง
อศัจรรยคื์อ องคพ์ระโพธิสัตวก์วนอิม กลบัไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด จึงเกิดแรงศรัทธาอยา่งแรงกลา้ของ
ชาวไทเป นอกจากน้ียงัมีเทพเจา้ของลทัธิเต๋าอีกหลายองค์ให้กราบไหว ้และยงัมีอีก 1ไฮไลท์ของวดัคือ เฒ่า

จนัทรา ซ่ึงหนุ่มสาวชาวไตห้วนัมกัจะมาคอยขอพรในเร่ืองของความรักและคู่ครอง น าท่านสู่ ร้านขนมพาย

สัปปะรด ซ่ึงท าจากแป้งเคก้โดยภายในสอดไส้สัปปะรดกวน ท่ีมีเน้ือละเอียดนุ่มนวลละมุนล้ิน มีรสชาติท่ีอร่อย

กลมกล่อมอยา่งลงตวั และมีแพกเกจท่ีดูสวยงามเหมาะแก่การซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดอ้ยา่งดีเยีย่ม หลงัจากนั้น

น าท่านสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชมวิวช้ัน 89) ซ่ึงเป็นแลนดม์าร์กแห่งเมืองไทเป มีความสูง 508 เมตร ซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกระหวา่งปี 2004 -2010  ในปัจจุบนัเป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก  บริเวณ
ชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก อาทิเช่น LOUIS VITTON, GUCCI, DIOR, CHANEL, PATEK 
PHILIPPE เป็นตน้ บริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 

 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอที่ระลกึเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลงั พาทุกท่านศึกษาชีวประวติัและผลงาน

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดา้นบนชั้นสองมีรูปป้ันทองเหลืองขนาดใหญ่ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค และไฮไลทท่ี์ส าคญัคือ ทหารเปล่ียนเวรยามซ่ึงจะมีข้ึนทุกๆ 1 ชัว่โมง โดยทหารเหล่าน้ีจะผลดัเปล่ียนกนัมา

จากทุกเหล่าทพั ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ จากนั้นน าท่านเยีย่มชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่

ติด 1 ใน 4 ของโลก ซ่ึงตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซ่ึงภายในพิพิธภณัฑมี์วตัถุโบราณมากกว่า 650,000 ช้ิน ซ่ึงมีท่ีมา
จากราชวงศข์องยคุทองราชวงศจี์นทั้ง 5 ราชวงศข์องประวติัศาสตร์จีน จะมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนให้ไดช้ม
กนั ของส าคญัท่ีเป็นไฮไลท์ไดแ้ก่ หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น ซ่ึงจะมีให้ไดช้มกนัตลอดทั้งปี จากนั้นให้

ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุยเอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ภายในห้างเอาทเ์ล็ทจะมีการแบ่งพื้นท่ีไวท้ั้งส่วน 

ไทเป - วดัหลงซาน – ร้านพายสัปปะรด – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมววิช้ัน 89) – หอที่ระลกึ

เจียงไคเช็ค – พพิธิภัณฑ์กู้กง - ช้อปป้ิงมิตซุยเอ้าท์เลต็ – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ        



 
 

IN MALL และ OUT MALL ด้วยพื้นท่ีให้บริการจากแบรนด์ชั้ นน าทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น 
VERSACE, ARMANI, CALVIN KLEIN JEANS, VANS, FITFLOP, LACOSTE และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีแห่กนั
มาลดราคากนัอยา่งจุใจเพื่อให้กลายเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปท่ีแทจ้ริง โดยจะมีการแบ่งพื้นท่ีดา้นในให้เป็นส่วน
ของร้านคา้ต่างๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่เทียบเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต ดา้นนอกจะขยายออกไปเป็นพื้นท่ีของ 
CENTRE PLAZA นอกจากร้านอาหารและห้างร้านจากแบรนดด์งัต่างๆ แลว้ภายในห้างเอาทเ์ล็ทหลินโค่วซาน
จ่ิงยงัประกอบไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ โรงภาพยนตร์ VIESHOW และซูเปอร์มาร์เก็ต JASONS 
MARKET เพื่อท่ีคุณจะไดรั้บการตอบสนองทั้งในส่วนของการชอ้ปป้ิงและความบนัเทิงไดอ้ยา่งครบครันเป็นตน้ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 🍴 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

22.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 837 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

01.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ +1 

 
หมายเหตุส าคญั: โรงแรมและโปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา

และสายการบิน ท้ังนีเ้พ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคญั 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเดนิทาง 16 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง 27,500 บาท/ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี(2-11ปี)  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 
27,500 บาท/ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (2-11ปี)  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)/ห้อง 
27,500 บาท/ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (2-11ปี)  

พกักบัผู้ใหญ่ 2ท่าน (ไม่เสริมเตียง)/ห้อง 
25,500 บาท/ท่าน 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 2,900 บาท/ท่าน 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั ECONOMY CLASS ONLY  พร้อมกรุ๊ป *ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี* 
✓ มคัคุเทศกค์อยบริการตอ้นรับท่าน  
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า 2-3 ท่านต่อหอ้ง                                                                                                               
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ                         
✓ ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง 
✓ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้                             
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
✓ ค่าภาษีเดินทาง TRAVEL TAX หรือ FUEL SURCHARGE     
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งน้ีย่อมอยู่ ใน

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
✓ น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด /วนั 

 
 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวม    

 ค่าทิปไกด์ 400 TWD./ท่าน/ทริป (เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกค้าในการได้รับบริการจากหัวหน้าทัวร์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%             

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย  และค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ – ออก (ส าหรับผูถื้อต่างดา้ว) 
 ค่าวีซ่าไตห้วนั(กรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางสญัชาติไทยและไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางท่ีทางไตห้วนัระบุไวว้า่

ฟรีวีซ่าในการเดินทางท่องเท่ียว เกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง) 
 ค่าอาหาร/อาหารเจ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 30 กิโลกรัม ตอ้งเสียค่าน ้าหนกัส่วนเกินเพิ่มตามราคาท่ีสายการบินก าหนดไว ้

 

หมายเหตุ   

1. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะทวัร์ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกร้องเงินคืน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) ท่ีสุวรรณภูมิและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ออกหรือเขา้ประเทศบริษทัฯจะไม่คืน
เงินไม่วา่จะ ทั้งหมดหรือบางส่วน  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเดินทางและเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ  ไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้
ให้ทราบ   ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ ท่องเท่ียวในทวัร์น้ีไดก้รณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสุดวิสัย  
หรือการเปล่ียนแปลง ทางดา้น สายการบินหรือการปฏิบติัการภาคพื้นดินของตวัแทนในต่างประเทศ  แต่บริษทัฯ ยงั
รักษามาตรฐานบริการไวใ้นระดบัเดิมทุกประการ 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 
 



 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

1.ช าระคร้ังแรก 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตและช าระส่วนที่เหลือก่อนออกเดนิทางอย่างน้อย 15 วัน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืน ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด ตอ้งมีการการันตีค่ามดัจ าจากทางสายการบิน ค่ามดัจ าโรงแรม หรือ

ผ่านตวัแทนในประเทศและต่างประเทศไม่อาจขอเงินคืนได้รวมถึงเท่ียวบิน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

ไต้หวันฟรีวีซ่าให้กับคนไทยเพ่ือเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันได้ 14 วัน เฉพาะพาสปอร์ตเล่มสีแดง(เลือดหมู)ท่ัวไปเท่าน้ัน หากประสงค์จะเดิน

ทางเข้าไต้หวนัโดยใช้พาสปอร์ตข้าราชการสีน ้าเงินจะต้องย่ืนขอวซ่ีาไต้หวันเท่าน้ัน เน่ืองจากไต้หวนัไม่ได้อนุมัติฟรีวซ่ีาท่องเท่ียวให้กับหนังสือ

เดินทางข้าราชการ ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติจะต้องย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไต้หวนั  *** ฟรีวีซ่าเร่ิม 1 สิงหาคม 2561 – 31กรกฎาคม 2563***

(หากรัฐบาลไต้หวนัมีการเปลีย่นเร่ืองฟรีวซ่ีาให้กลบัมาท าวซ่ีา ทางบริษัทขอเรียกเกบ็ค่าท าวีซ่าตามจริง) 

 

พาสปอร์ต ต้องเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป  

ส่งพาสปอร์ตให้บริษัทก่อนเดินทางล่วงหน้า 10 วนั 


