
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STW 3 # TAIPEI -TAICHUNG     BY VIET JET AIR (VZ) 

 



 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน  

VIETJET AIR (VZ) ประต ูทางเขา้เบอร์ 10 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นสัมภาระเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ560 

13.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไต้หวัน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่าง ๆ ของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ 

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

บ่าย  บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเค้ก) และเดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

น าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม

ชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้าก
ภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง
สัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมี
ใบหน้ายิ้มแยม้ และจะมี  ทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นาย

ตลอดเวลา และท่ีก าแพงด้านในหลังจะมีข้อความ
ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 

จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชั้น
ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจดัแสดงประวติัของ

วันท่ี 1      สนามบินสุวรรณภูม ิ– ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็  (-/L/-) 



อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใคร
ได้มาเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุก ๆ ตน้ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็น
อนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นห้างสรรพสินคา้ 
ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, CHANEL, 

COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, 
LANCOME, LE MER, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG 
HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้   

หลงัจากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเห
มิ นติ ง ไน ท์ม า ร์ เ ก็ ต  ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง ไท เป  ท่ี แ ห่ ง น้ี
เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม
แฟชั่นท่ีทันสมัยของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมีของ
มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองส าอาง หรือของก๊ิบช้อปมากมายท่ีมีให้อพัเดทแฟชั่น
เร่ือย ๆ ไม่วา่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้ง
สินคา้มีแบรนด์ของทีน้ียงัถือไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับ
นกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

ค ่า   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อสิระรับประทานอาหารค ่า 
 พกัที ่TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซ่ือ หรือ วัดเขามังกร  เร่ิม

สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศ์
ชิงจักรพรรดิเฉ่ียนหลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงและ

ความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบ

ไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มีผูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซันซ่ือเป็น

ท่ีรวมเทพเจา้องค์ต่างๆไวม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็น

วั ด ท่ี มี

ช่ื อ เ สี ย ง

ท่ี สุ ด ใ น

กรุงไทเป 

น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด 

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ภายในร้านมีขนมของฝาก

วันท่ี 2      วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟ่ิน - หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน 

           – ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ซ่ือหลิน ไนท์ มาร์เกต็                                                (B/L/-) 



มากมายไม่วา่จะเป็นขนมช่ือดงัอยา่งพายสับปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเขา้กนัไดอ้ย่าง

ลงตวั อีกทั้งยงัมีพายเผือก เคก้น ้ าผ้ึง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซ้ืออย่างป๊อปคอร์นชีส จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไตห้วนัตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุด

ของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตต าบลว่านหล่ี(Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทาง

ธรณีวิทยากบัหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทศัน์หินของเย่หลิวถือว่าเป็นหน่ึง ในส่ิงมหัศจรรยท่ี์ม่ีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน

โลกอีกแห่งหน่ึง เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อน

ของน ้ าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ย โขดหิน ชะง่อนหินทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น 

หินเศียรราชินีและรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู้รังผ้ึง ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และทัว่โลก ให้

ท่านอิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood Yehliu 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 

ท่ีตั้ งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดิน

เก่าแก่ท่ีมี ช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านขายขนม

และอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตร

เมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีหากใครมาเยอืนท่ีแห่งน้ีแลว้ไม่ควร

พลาดอันได้แก่ บัวลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตร

โบราณ และไอศกรีมถัว่ตดั และท่ีแห่งน้ียงัมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็น

ขั้นบนัได เพราะแบบน้ีจึงท าให้โซนน้ีทุกท่านจะมองเห็นเป็นภาพโรงน ้ าชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้งเรียงรายลดหลัน่กนั

ไปเหมือนดงัในรูปท่ีสวยงาม ซ่ึงกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัภาพยนตร์อนิเมชนัเร่ืองดงัจาก เร่ือง SPIRITED 

AWAY จากค่าย STUDIO GHIBLI 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ อยู่ในอ าเภอผิงสี หมู่บา้นโบราณท่ีมีทาง
รถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เน่ืองจากในอดีตเคยเป็น
ปลายทางของรถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป 

ทางการไต้หวันก็ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านโดยร่วมกับ
ชุมชน เน่ืองจากท่ีน่ีมีทั้งน ้าตกขนาดใหญ่ มีอาหารพื้นเมือง
ขึ้นช่ือ มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และนอกจากน้ียงัเป็น
ท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย โคมลอยของไตหวนัมีช่ือว่า 
“โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาด้าน

การทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต ปัจจุบนั
จะมีเทศกาลโคมไฟ จดัขึ้นทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ อิสระใหทุ้กท่าน
ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตามอธัยาศยั  



จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและสินคา้เก่ียวกบั
ความงามอ่ืน ท่ีไดรั้บความนิยมท่ีขึ้นช่ือจ าพวกยา และน ้ ามนันวด จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ไนท์ มาร์
เกต็ ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองอาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อสิระรับประทานอาหารค ่า 
  พกัที ่TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซ่ึงมีสินคา้คุณภาพ เคร่ืองประดบั และสินคา้เพื่อเสริมสุขภาพให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
ทศันียภาพอนังดงามของหนานโถวดึงดูดนกัปีนเขาและผูท่ี้รักธรรมชาติจากทัว่โลก มาเยอืนในภูมิภาคน้ี ท่านจะได้
พบสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนั นัน่
คือ ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยัน – จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั และ
เป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว อีกแห่งของชาวไต้หวนั โดย
บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย 

แ ล ะ ท ะ เ ล ส า บ
แห่งน้ีย ังมีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร ให้ท่าน
ล่องเรือชมบรรยากาศและชม
เ ก า ะ ท่ี เ ล็ ก ท่ี สุ ด ใ น โ ล ก  ณ 

ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะ

วันท่ี 3     Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ชมการแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง  
           – ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นต ารับ) – วัดกวนอ ู– เยี่ยมชมโรงงานผลติชา – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เกต็      (B/L/-) 



นมสัการพระอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ท่ี วัดพระถังซัมจั๋ง ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือ
ใครไดม้าเยือนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา นัน่คือ ไข่ต้มใบชาอาม่า ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นท่ีเป็นท่ี
นิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนยงัทะเลสาบสุริยนั – จนัทรา ถือไดว้่าใครมาก็ตอ้งลิ้มลอง และภายในบริเวณวดั
ยงัมี การแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง ใหไ้ดฟั้งกนัอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) เมนูปลาประธานาธิบดี  
 บ่ า ย   น าท่านสักการะเทพเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัด

กวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ
เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีนับถือของชาวจีน
และไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนา้วดั ซ่ึงมี
มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมชา
อาลีซานท่ี โรงงานผลิตชา ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไต้หวัน มี

รสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล 

และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ี
มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน  อยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย ตลาดแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกบัมหาวิทยาลยั มีร้านคา้ ร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

รวมถึงภตัตาคารใหเ้ลือกมากมาย และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ท่ีเด็ด
สุดส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งน้ีมี Onitsuka tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบให้เลือกมาก
ท่ีสุดในไตห้วนั 

 
 
 
 
 
  

ค ่า  เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อสิระรับประทานอาหารค ่า 
 พกัที ่TAICHUNG : CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4       ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรุงเทพฯ                                                        (B/-/-) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แต่มี
เสน่ห์ของมหานครไทจง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) หมู่บา้นสายรุ้ง ถูก
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1940 – 1950 เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวส าหรับทหาร แต่จบลงดว้ยการ
เป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่านั้น ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการท่องเท่ียวของมหา
นครไถจงไปแลว้ 
 
 



 
 
 
 
 

 
12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.30 น.      เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ561 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 

เดือนสิงหาคม 2562 

09 – 12  สิงหาคม 13,990.- 4,000.- 

13 – 16  สิงหาคม 9,990.- 4,000.- 

เดือนกนัยายน 2562 

24 – 27  กันยายน 10,990.- 4,000.- 

26 – 29  กันยายน 12,990.- 4,000.- 

เดือนตุลาคม 2562 

01 – 04  ตุลาคม 12,990.- 4,000.- 

12 – 15  ตุลาคม 14,990.- 4,000.- 

21 – 24  ตุลาคม 13,990.- 4,000.- 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

20 – 23  พฤศจิกายน 13,990.- 4,000.- 

เดือนธันวาคม 2562 

18 – 21  ธันวาคม 14,990.- 4,000.- 

** รายการสีแดง เป็นวนัเดินทางช่วงวนัหยุด  

 

 
 
 



อตัราค่าบริการ 
   ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก ** 

หมายเหตุ ** เด็ก คือ อายุต ่ากว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกดิเป็นหลกั (นับจากวันท่ีกลบัจากต่างประเทศ) 

ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนค่าทิปให้กบัหัวหน้าทัวร์ท่ีสนามบิน (วันแรก)  

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล 

คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 

ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 5,200 NTD /ท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆท้ังส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์
ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

หมายเหต ุ**ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน** 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัร์ส่วน
ท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 

, ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้น ๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

3. การติดต่อใด ๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงวนั
เสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

4. กรณีแฟกซ์หรืออีเมล ์หนา้หนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูเ้ดินทาง (หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้าน 6 เดือนขึ้นไป) 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจอง
กบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใด ๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใด ๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
เสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอ

วิธีการช าระเงิน 



สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืน  ๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ี
วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้
ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
เหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่าย
ไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตก
ลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้ง
หมดแลว้  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้
ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้่าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวี
ซ่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยืน่ขอวีซ่า) 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
ค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
รายช่ือผูเ้ดินทางได้ (ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได้ เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋
เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 

และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้
ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

 

 


