
 
 
 

                                                   

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 พกัโรงแรมระดบัมาตราฐาน 4 ดาว 

 รวมทิปไกดแ์ละคนขบัแลว้ 

 สายการบิน EVA น ้าหนกักระเป๋าท่านละ 30 กิโลกรมั ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

พเิศษที ่1  พกัยา่นซเีหมนิตงิ 1 คนื , พกัยา่นฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต 1 คนื  
พกัอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ1 คนื 

พเิศษที ่2  เมนู ปลาประธานาธบิด ีเสีย่วหลงเปา พระกระโดดก าแพง  
ซฟีู๊ ด+สลดักุง้มงักร ชาบู ชาบ ู

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

                                                   

 

 
วนัแรก   เชียงใหม่ -  เถาหยวน (ไต้หวนั) – อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

09.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาตเิชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ EVA AIR 
11.30 น.  เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR258 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  หลงัผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกดท์อ้งถ่ินและคนขบั 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลดักุ้งมงักร 

น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก THE LOFT SAESIDE HOTEL (HOT SPRING) หรือเทยีบเท่า  
** ให้ท่านอสิระแช่น า้แร่ภายในห้องพักตาม อธัยาศัย เพ่ือสุขภาพทีแ่ข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี** 

วนัทีส่อง   อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน - ตลาดปลาไทเป – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เกต็  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลม
ยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว  
จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริย ์กวงสวี้  แห่ง
ราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ  านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจ
หาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ “เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยยีนเตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูด นักท่องเท่ียว
จ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก (หมายเหตุ : การเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินหากตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทติย์จะต้องเปลีย่นเป็น
รถเมล์แบบท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวนั)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นน าท่านชม ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั หรืออีก
ช่ือท่ีเรียกกนัมาอยา่งคุน้หูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกยอ่ๆ ว่าตลาด ADD สถานท่ีแลนดม์าร์กอีกหน่ึง
แห่งของไตห้วนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่นขนาด
ใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภท 
อาหารจ านวนมากมายภายใตห้ลงัคาเดียวกนั ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุก
ไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองไทจง   เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของไตห้วนั ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของไตห้วนั
ปัจจุบนัเมืองไทจง เป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยว์ฒันธรรมทาง 
พุทธศาสนาของไตห้วนั ซ่ึงจะมีงานท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัข้ึนในวดัเป่าเจ๋เมืองไทจง 
และนอกจากน้ี เมืองไทจงยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีสะอาดเรียบร้อย จนไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของ
จีนท่ีล้ีภยัมาอยูก่นัท่ีไตห้วนั ซ่ึงสร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป โดยภายหลงัแทบทั้งหมดไดถู้กท าลายและปรับเปล่ียน
เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทนัสมยัเช่นอาคารอพาร์ทเมน้กนัไปจนเกือบจะหมดแลว้ ในระหว่างท่ีไดเ้ร่ิมมีการร้ือถอนนั้นไดมี้ทหาร 
 
 
 



 
 
 

                                                   

 

 
เก่าท่ีชือว่า Huang Yung-Fu ไดอ้อกมาวาดลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดๆ ตามผนงัและก าแพงของหมู่บา้นท่ีเกือบจะร้างผูค้น 
มีทั้งตวัหนงัสือ ตวัการ์ตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือนการวาดของเดก็ๆ จนมีนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงมาพบเจอ
และบอกต่อๆกนัไปจนมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษเ์อาไว ้ปัจจุบนัจึง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมือง ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยีย่มเยอืนกนัมากมายโดยเฉพาะในวนัหยดุ  

เยน็ น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร BANANA NEW PARADISE 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  BEACON HOTEL TAICHUNG 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (ย่านฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เกต็)  

จากนั้นอิสระให้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายท่ี ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เกต็ ตลาดกลางคืนท่ีมีสินคา้และ อาหารให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ป
เลือกชิม เพราะตลาดแห่งน้ีถือเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหม่ท่ีสุดในไทจง  

วนัทีส่าม  ไทจง – ผู่หลี ่- ล่องเรือสุริยนัจันทรา –วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเหวนิหวู่ - ชิมกาแฟ - ไทเป  - เค้กไส้สับปะรด - ซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองผูห่ล่ี (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมงคร่ึง) จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จันทรา ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเข่ือนท่ีส าคญัในไตห้วนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย ์
คร่ึงล่างเหมือนพระจนัทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียว 
น าท่านนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วดัพระถังซัมจั๋ง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู  ปลาประธานาธิบด ี
น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจ้ือ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
หลงัจากนั้นน าท่านแวะชิมกาแฟ ข้ึนช่ือของไตห้วนั 
จากนั้นน าท่านกลบัสู่ไทเป  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เค้กไส้สับปะรด และขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
ท่ี ร้านขนมเหว่ยเก๋อ 

เยน็ น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ เมนู พระกระโดดก าแพง 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RIVERVIEW HOTEL TAIPEI  4  ดาว หรือเทยีบเท่า (ย่านซีเหมนิตงิ)  

อสิระช้อปป้ิงที ่ย่านซีเหมนิตงิ (Ximending) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไตห้วนั มีฉายาว่า ฮาราจูกุ
แห่งไทเปซ่ึงเป็นแห่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นช่ือดงัอยูท่ี่มหานครโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น เป็นแหล่งก าเนิดของแฟชัน่ของหนุ่มสาว
ชาวไตห้วนัและเป็นหน่ึงใน landmark ส าคญัของเมืองไทเปดว้ย ยา่นซีเหมินติงเร่ิมข้ึนในยคุท่ีไตห้วนัอยูภ่ายใตอ้าณานิคม
ของจกัรวรรดิญ่ีปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุบนัท่ีมีร้านคา้ 
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกนัมากมาย มีสินคา้หลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชัน่จาก
ญ่ีปุ่น ให้เดินเล่นไปไดเ้ร่ือยๆ เพลินๆ 

วนัทีส่ี่  ไทเป – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตกึไทเป 101 – พิพิธภณัฑ์พระราชวงัแห่งชาตกิู้กง - ตลาดซ่ือหลนิ –      
                                เถาหยวน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมสินคา้ท่ีท าจากเจอร์เมเนียม มีคุณสมบติัท่ีช่วยกระตุน้ระบบการไหลเวียนเลือด ท าให้ร่างกายกระปร้ีกระเปร่า 
เผาผลาญพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกก าลงักาย และเป็นเคร่ืองประดบัให้คุณไดทุ้กโอกาส 
 
 
 



 
 
 

                                                   

 

 
จากนั้นพาทุกท่านเยีย่มชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงสร้างจากหินอ่อนทั้งหลงั  ศึกษาชีวประวติัและผลงานของอดีต 
ประธานาธิบดีเจยงไคเช็คพร้อมถ่ายรูป กบัรูปป้ันทองเหลืองขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นโถงใหญ่ชั้นบน  ชั้นล่างเป็นห้องแสดง 
นิทรรศการและขา้วของเคร่ืองใชข้องอดีตผูน้ า  ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ี
ปักก่ิง งดงามตระการตา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรี
และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึชมววิช้ัน 89 ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 
เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 
900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู TAKAO SHABU SET 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์พระราชวงัแห่งชาตกิู้กง (National Palace Museum) เป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีห้ามพลาด
ของเมืองไทเป และไตห้วนั อยูช่านเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของไทเป กินอาณาบริเวณกวา้งขวาง มีโซนจดัแสดงหลกั 
อยูใ่นอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงามตามแบบพระราชวงัจีนโบราณโดยมีผนงัสีเหลืองและ 
หลงัคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจดันิทรรศการ ซ่ึงมีการจดัแสดงสมบติัโบราณวตัถุและศิลปะ
ต่างๆของชาวจีนอยูม่ากกว่า 700,000 ช้ินงาน ท าให้เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีมากท่ีสุดในโลก 

จากนั้นเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายท่ี  ตลาดซ่ือหลนิ ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาหาร 
หรือสินคา้ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารเยน็ ณ  ตลาดซ่ือหลนิ ตามอธัยาศัย ** 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม TAO GARDEN HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (เถาหยวน)  

วนัทีห้่า  เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่ 

เช้า อาหารเช้าแบบ SET BOX 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

07.25 น. ออกเดินทางกลบัสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่วบินที่ BR257 
10.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 

 

 

 

 

กรุณาตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 3 หน้า 

 

อตัราค่าบริการ 20 ท่านขึน้ไป 13 – 17 ก.ค. 2562 19 -23 ต.ค. 2562 
20 -24 พ.ย. 2562 
5 – 9 ธ.ค. 2562 

29 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค. 2563 

ผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 2 – 11 ปี  
พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ราคาท่านละ 

24,888 บาท 22,888 บาท 26,888 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 



 
 
 

                                                   

 

หมายเหตุ ราคาและรายการน้ี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ 
ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

** ส าหรับผู้เดินทางที่มี อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย ** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลบัพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่ 
 ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้
 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญ อ านวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิไกด์, พนักงานขับรถ  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าส่วนต่างทีเ่กนิ 30 กโิลกรัม  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่สินน า้ใจ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าซกั อบ รีด, ค่าโทรศพัท ์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วนั ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย (เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ไตห้วนัมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และ

ค่าบริการยืน่วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วีซ่า 5-7 วนัท าการ (ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจริง) 

 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนา้หัวหนา้ทวัร์)            
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง หรือ ราคามีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
การส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 
 จองและช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากได้รับการยืนยนัการจอง 
 ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง 
 
การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 



 
 
 

                                                   

 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ หรือคิดตามจริง 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-9 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน 
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า 
ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง 
หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / 
คน / วนั 
 
 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบ 
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณทีีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป



 
 
 

                                                   

 

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน บริการให้ฟรี   
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมี
โรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  
 
 

*** ระวงัและโปรดทราบ กรุณาอย่าน าเอาอาหารประเภทเน้ือสัตว์และส่ิงของต้องห้ามเข้าประเทศไต้หวนั เพ่ือหลกีเลีย่งการถูกปรับเป็น
เงินจ านวนมาก ขณะนี้ ค่าปรับการน าเข้าเน้ือสัตว์คร้ังแรกจะถูกปรับ 2 แสนดอลลาร์ไต้หวัน คร้ังที่สอง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หากน าเข้า
ส่ิงของต้องห้ามอย่างอ่ืนอาจถูกยดึหรือถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน ให้หัวหน้าทัวร์กรุณาสอบถามและตรวจสอบลูกทัวร์อีกคร้ังว่า ได้พกพา
อาหารประเภทเน้ือสัตว์และส่ิงของต้องห้ามอ่ืนๆหรือไม่ หากมีช่วยกรุณาทิง้บนเคร่ือง อย่าน าติดตัวลงจากเคร่ือง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
เน้ือสัตว์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปได้แก่ เน้ือสัตว์สด เน้ือสัตว์แห้ง เน้ือสัตว์อบ ลูกช้ินเน้ือสัตว์ ซาลาเปาไส้เน้ือสัตว์ ขนมไส้เน้ือสัตว์ หรือ 
บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป อาหารกลางวัน คุกกี ้เค้ก อาหารกระป๋อง น ้าจิ้มและเคร่ืองปรุงรสต่างๆเป็นต้น..............ควรระวัง .. บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
อาหารกระป๋อง น า้จิม้และเคร่ืองปรุงรส   

**หากเกดิค่าเสียหายในส่วนนี ้ลูกค้าต้องรับผดิชอบเอง ไม่เกีย่วกบับริษัททวัร์และหัวหน้าทวัร์ทีพ่าไป  ขอบพระคุณอย่างสูง ** 

 


