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NT133
ทวัรไ์ตห้วัน อาลซีาน ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 6 วัน 4 คนื (SL)
ทัวรไ์ตห้วัน , 6 วัน 4 คนื ,

BEAR INN  , HOTEL HALF  , Good Night Hotel  , ORANGE HOTEL

เถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิอู ่- เจยีอ ี
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั - นงัรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพนัปี - ชมิชาอูหลง - ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

ไทเป - รา้นพายสบัปะรด - MITSUI OUTLET PARK - ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
ศูนยเ์จอรเ์มเนยีม - อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป101 - ศูนยเ์ครอืงสาํอาง - ตลาดซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง

23.45 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสนามบนิดอนเมอืง ประต ู7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Thai Lion Air
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง

วนัท ี2
สนามบนิเถาหยวน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิอู ่- เจยีอี



03.30 น.
เหนิฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทยีวบนิท ีSL398 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง)

08.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั ไตห้วันเป็นเกาะทมีพีนืทเีล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่
ตังอยู่หา่งจากฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ
เวลาทไีตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ
เพอืเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ และชานม ขนึชอืของไตห้วันทไีม่ควรพลาด

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นทะเลสาบน ้าํจดืจากธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุของเกาะไตห้วัน ตังอยู่กลางภเูขาของมณฑลหนานโถว
(Nantou City) พนืทตีอนกลางของเกาะ มเีกาะทมีชีอืวา่ กวง หวา เตา่ ซงึเป็นเกาะทเีล็กตังอยู่กลางทะเลสาบ
ดา้นทศิเหนือของทะเลสาบมรีูปทรงคลา้ยพระอาทติย ์สว่นดา้นทศิใตนั้นมรีูปทรงคลา้ยพระจันทรเ์สยีว จงึถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสรุยัินจันทรา
มชีอืเสยีงดา้นความสวยงามจนไดรั้บฉายาวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืมพีนืน ้าํสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกาย
ฉากหลังเป็นภเูขาสงูใหญ่เต็มไปดว้ยป่าไมท้เีขยีวและภมอีากาศทเีย็นสบายตลอดทังปี 

จากนันนําทา่นสกัการะอัฐขิองพระถังซมัจัง ณ วดัพระถงัซมัจงั ตังอยู่บนเนนิเขารมิทะเลสาบสรุยัินจันทรา
ซงึแตเ่ดมิอัฐขิองพระถังซมัจังไดถู้กญปีุ่ นยดึครองไปตังแตส่มัยสงครามระหวา่งญปีุ่ นกับจนี
ปัจจบัุนไดม้กีารตกลงใหแ้บง่สว่นหนงึไวท้ญีปีุ่ นเพอืใหค้นญปีุ่ นไดรู้จั้กพระถังซมัจังบา้งและอกีสว่นนงึนํากลับมาไวท้ไีตห้วัน

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นสู ่วดัเหวนิอู ่หรือวัดกวนอู ตังอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาปสรุยัินจันทรา เป็นวัดศักดสิทิธขิองไตห้วัน
ภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอืเทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอู ซงึเป็นเทพเจา้ทมีอีุปนสิยัเป็นรักษาคําพดูดว้ยชวีติ
รักคณุธรรม ชาวจนีและชาวไตห้วันจงึนับถอืเป็นเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์เชอืกันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ
คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรือง
ลักษณะของวัดมคีวามคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งของเมอืงปักกงิทังรูปแบบวหิารและสสีนั
โดยมตัีววหิารใหญ่แบง่ออกเป็นสามชนัและมวีหิารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัดซงึมมีูลคา่ตัวละ 1
ลา้นเหรียญไตห้วัน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ีตังอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน มทีวิทัศนล์อ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนงึและอกีดา้นหนงึตดิกับทะเล
เมอืงนีมแีหลง่อุทยานแหง่ชาตทัิงหมด 3 แหลง่ ไดแ้ก ่Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya
National Scenic Area โดยแตล่ะทจีะมคีวามงดงามทแีตกตา่งกันไป

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ORANGE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - นงัรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพนัปี - แวะชมิชา - ไทจง - ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนัน นําคณะเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน
อาลซีานเป็นทตัีดตน้ไม่สนไซเปรส ลว้นแตเ่ป็นตน้ทมีขีนาดใหญ่และใชเ้วลาปลกูนาน
หลังจากนันรัฐบาลไตห้วันจงึประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตังแตปี่ ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําคัญของเกาะไตห้วัน
ดว้ยความสงูของเขาอาลซีาน กวา่ 2,663 เมตร ทําใหต้อ้งเตรียมตัวเป็นพเิศษในเรืองสภาพอากาศ เพราะอุณหภมูจิะต่าํกวา่ปกติ
**สําหรบัทา่นทเีมารถ แนะนําใหท้านยาแกเ้มาในช่วงกอ่นขนึอทุยานอาลซีนั **

เดนิเทยีวชม ป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางทไีม่ไกลมากนัก แตต่อ้งทําใหท้กุทา่นรอ้งวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแตล่ะตน้มอีายุร่วมพันปี



สงูลวิขนึสูท่อ้งฟ้า และไม่ใชม่เีพยีงตน้สองตน้เทา่นันทนีีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นทเีดยีว
จงึไม่แปลกทอีาลซีานจะไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาตขิองไตห้วัน ไม่พลาดไฮไลท ์นังรถไฟโบราณอาลซีาน ชมป่าสนพันปี

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลซีาน

บา่ย
นําทกุทา่นแวะชมิชาอูหลงท ีรา้นใบชา ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม
มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าํทะเล
และเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝากชนดิหนงึ

จากนัน นําทา่นไป ชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจยีไนทม์าเก็ตแหง่นีมคีวามเป็นมามากกวา่รอ้ยปี
เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุและเป็นทชีนืชอบมากทสีดุของคนไตห้วัน ตังอยู่ดา้นหลังของมหาวทิยาลัยฝ่งเจยี
เป็นแหลง่รวมตัวของคนทกุเพศทกุวัย รวมไปถงึนักทอ่งเทยีว เป็นตลาดคนเดนิทจํีาหน่ายสนิคา้ครบครันทังเสอืผา้ เครืองสําอาง
และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทขีนึชอืของทนีีไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก ไกท่อดDevil กนุเชยีง เสต็กเนือ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถงึแบรนร์องเทา้
แบรนดั์ง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาทไีตห้วันถูกกวา่ไทยแน่นอน

ค่าํ
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ๊ปปิง อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

ทพีกั
Hotel Half หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทจง - ไทเป - รา้นพายสบัปะรด - MITSUI OUTLET - ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของเกาะไตห้วัน ตังอยู่ทางตอนเหนือ
แมจ้ะเป็นเมอืงเล็กแตเ่ป็นเมอืงทเีจรญิทสีดุและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทอ่งเทยีว 

จากนัน นําทกุทา่นแวะชมิ ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสบัปะรดเป็นขนมชอืดังประจําชาตขิองไตห้วันทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว มรีสชาตกิลมกลอ่ม
แป้งมคีวามหอมและใสส้บัปะรดเยอะ นอกจากนียังมขีนมอนืๆอกีมากมาย เชน่ พายเผอืก, Naugat (ตังเม)
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมิเลอืกซอืเป็นของฝากกลับบา้น 

จากนัน นําทกุทา่นชอ้ปปิงแบบจัดหนักจัดเต็มกันท ีMITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทังหลาย ซงึทนีีถอืวา่เป็น Shopping center
ทใีหญ่ทสีดุทางเหนือของไตห้วัน ทนีีรวมรา้นคา้ ทังจากญปีุ่ น ไตห้วัน และแบรนดช์นันําทัวโลกกวา่ 220 แบรนดไ์ม่วา่จะเป็น Versace, ARMANI,
Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอนืๆ
อกีมากมายทแีหก่ันมาลดราคากันอย่างจใุจ

เทยีง
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงอย่างจใุจ อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย
จากนัน นําทา่น ชอ้ปปิง ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดนัดกลางคนืทถีอืวา่ใหญ่ทสีดุในไทเป เป็น STREET FOOD
แหลง่รวมของกนิขนึชอืนานาชนดิ นอกจากนันยังม ีเสอืผา้ เครืองประดับ กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้อ้ปกันอย่างจใุจ ทสํีาคัญคอืราคาไม่แพง
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงอย่างจใุจ อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่าํ
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ๊ปปิง อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

ทพีกั
Bear Inn หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป 101 - ศนูยเ์ครอืงสําอาง - ตลาดซเีหมนิตงิ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเทยีวชม ศนูยเ์จอรเ์มเนยีม เป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ ชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกาย
รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เป็นเครืองประดับล ้าํคา่ของคนไตห้วันมาตังแตใ่นอดตี 

จากนัน นําทา่นสู ่อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค เป็นสถานทหีลักทตีอ้งมาของเมอืงไทเป และยังเป็นสญัลักษณ์ของไตห้วัน
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คสรา้งขนึตังแตปี่ 1976 เพอืเป็นการรําลกึและเทดิทนู อดตีประธานนาธบิด ีเจยีงไคเช็ค
ผูพั้ฒนาความเจรญิใหก้ับไตห้วันใหเ้ทยีบเทา่ระดับนานาชาต ิโดยตัวอาคารมสีขีาว4ดา้น และมหีลังคาทรง 8
เหลยีมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจนี ตังสงา่อยู่ตรงกลางของจตรัุสเสรีภาพ และดา้นหนา้มบัีนไดจํานวน 89 ขัน
เทา่กับอายุของทา่นประธานาธบิด ีและภายในจะมรีูปปันสํารดิของทา่นในทา่นังขนาดใหญ่ ซงึจะมทีหารยืนเฝ้าไว2้ นาย
นอกจากนันยังมนีศิทรรศการแสดงประวัตภิาพถ่ายแตล่ะชว่งชวีติของทา่นเจยีง ไคเช็ค รวมไปถงึขา้วของเครืองใชต้า่งๆไวจั้ดแสดงอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 เป็นหนงึในแลนดม์ารก์หลักของเมอืงไทเป (ไม่รวมคา่ขนึตกึ ชมววิชนั 89
ทา่นใดตอ้งการขนึชมววิกรุณาตดิตอ่ไกดท์ดีแูลคณะของทา่น คา่ขนึประมาณ 600 NTD) เป็นตกึทสีงูทสีดุในไตห้วันมคีวามสงูประมาณ 509 เมตร
มทัีงหมด 101 ชนัเหนือพนืดนิตามชอืและชนัใตด้นิ 5 ชนั ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน
ทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหว ดา้นขา้งตกึจะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทขีายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ
อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับ ตกึไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากนันแวะ ศนูยเ์ครอืงสําอาง ทนีีมเีครืองสําอางรวมถงึยาและน ้าํมันหรือยานวดตา่งๆทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มท ี

นําทา่นสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ แหลง่ชอ้ปปิงยอดฮติของวัยรุ่นไตห้วัน หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมอืนบรเิวณสยามนันเอง ซงึเป็นศนูยร์วมแฟชนัตา่ง ๆ
ทเีป็นเทรนดฮ์ติของเหลา่บรรดาวัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้นีี และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสอืผา้ เครืองประดับ เครืองสําอางค์
สารพัดแฟชนัแลว้ ถนนแหง่นีก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชอืดังตา่ง  ๆทังอาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ

ค่าํ
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงอย่างจใุจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย

ทพีกั
Good Night Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิเถาหยวน - ดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

10.45 น.
เหนิฟ้าเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิThai Lion Air เทยีวบนิท ีSL399 (ไมม่อีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืงบนิ)

13.35 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี22 เมษายน 2562 เวลา 16:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 2,000 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น
ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทางในสว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท
/ ทา่น / วนั

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณสีถานทูตมกีารประกาศเกบ็คา่วซีา่

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ในการจองกรณุา ชําระคา่ทัวรม์ดัจําทัวรท์่านละ 5,000 บาทพรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลงัจากทําการจอง
และชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน**กรณเีดนิทางช่วงวันหยดุยาว เช่นสงกรานต ์ปีใหม ่ชําระคา่ทัวรม์ดัจําทัวรท์่านละ 10,000 บาท**

• หากลกูคา้ทําจองเกนิ 20 ท่าน ท่านท  ี21 เป็นตน้ไปชําระเพมิ 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดยีวกนัจองเกนิ 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทกต็าม
ขอสงวนสทิธใิหช้ําระเพมิตามเงอืนไขของบรษัิท

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

การยกเลกิการจอง

เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้
ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืเงนิคา่มดัจําหรอืคา่ทัวรใ์ดๆ ทังสนิ เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)

• กรณตีอ้งทําวซีา่ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด
บรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันเดนิทาง(ไมนั่บรวมเสาร ์อาทติย์
และวันหยดุราชการ)



• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั 3,000 บาท / ตวั 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ
เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบรษัิททราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวันเดนิทาง(ไมนั่บรวมเสาร ์อาทติย์
และวันหยดุราชการ)

หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่30 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีว โรงแรมทพีกั สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเช่น พายไุตฝุ้่ น
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้ควรระวัง

• กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรอืงการยนืวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ททีุกครงั

• กรณลีูกคา้ทตีอ้งเดนิทางดว้ยเทยีวบนิในประเทศ กอ่นตดัสนิใจซอืทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เทยีวบนิ
หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ

• รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์ชีําระกบัผูจ้ดั
เป็นการชําระขาดกอ่นเดนิทางและผูจ้ดัไดช้ําระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทเีทยีวตา่งๆ
แบบชําระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนัฉะนนัหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด
หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนัทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง
และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่าํ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา
ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย**
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันรว่มกบัการท่องเทยีว
กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรฐับาล ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย
เนอืงจากมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม
การบรโิภคขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วัน



หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทมีกีารลงรา้นรฐับาล ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น***สาํหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู
หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบังคบัใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด***
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