
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  SDT03 SUPERSTAR 5D4N AUG18-CI-W36 

 

TAIWAN SUPERSTAR 5D4N 

พบกบัประสบการณพิ์เศษ 1 ปีมีครัง้เดียว เทศกาลบอลลนู เมืองไถตง 

TAIWAN INTERNATIONAL BALLON FESTIVAL 2018 

  เที่ยวชม 4 เมืองดงั  เมืองเกาสง-เมืองไถตง- เมืองฮวาเหลียน – เมืองไทเป 

          เมืองเกาสง – วดัฝอกวงซนั – เจดียเ์สือ - มงักร – แวะถ่ายรูป FORMOSA  

      เมืองไถตง**สมัผสัประสบการณพิ์เศษ **นัง่บอลลลูลอยฟ้า รวมค่าบอลลนู**    

   ถ่ายรูปเสน้แบ่งเขตศูนยสู์ตร TOPIC OF CANCE - เมืองฮวาเหลียน –เสน้ทางศึกษา            

ธรรมชาติ “อุทยานทาโรโกะ”- **ล่องเรือชมปลาโลมา** – นัง่รถไฟความเร็วสูง 

ไทเป – อนุสรณเ์จยีงไคเช็ค – ถา่ยรูปตกึไทเป 101 ดา้นนอก  

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES ( CI ) 
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วนัแรก    กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง 

15.30น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 2-

3 .เคาทเ์ตอร ์D สายการบินไทยสมายด ์ (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง

ส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

18.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI840 

22.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเกาสง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง  

 ค า่  บริการอาหารว่างบนรถ + เครื่องดื่ม  

พกัที่  โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สอง   เกาสง–วดัเจดียเ์สือ มงักร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วดัฝอกวงซัน – เมืองไถตง  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันชม เจดียเ์สือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดู

ใบไมร้่วงไปทางทิศใตป้ระมาณ 700 เมตร บริเวณปากมงักรจะ

เป็นทางเขา้สู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก 

สามารถข้ึนไปยงัชั้นบนเพ่ือชมทิวทศัน์รอบ ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลกูสรา้ง

และวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ี

ระลึกแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยก์ารเดินเขา้ไป

ทางปากของมงักร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชครา้ยให้

กลายเป็นความโชคดี 

น าท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT 

Formosa Boulevard Station ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง 2 สาย

รถไฟสีสม้และสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวอิตาลี ท่ีเป็น

การถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้า ลม ไป เป็นสี 

แดง เหลือง น ้าเงิน เขียว เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องเมืองเกาสง 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง  

 

จากน้ันน าท่านสกัการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากในไตห้วนั 

เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ท่ีสุดของไตห้วันประจ าภาคใต้ ชมพระ

อุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค ์ท่ีสามารถบรรจุศาสนิกชน

ไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือพระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถึง 

33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วย

พระพุทธรูปอีก 480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขา

ทั้งลูก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถตง (ไถ) มาจากค าว่า (ไตห้วนั)  (ตง) แปลว่า ตะวนัออก

ดังน้ัน  (ไถตง) จึงแปลว่า ไตห้วนัฝั่งตะวนัออกเมืองน้ีขึ้ นช่ือเร่ืองธรรมชาติท่ีสวยงาม เมืองไถตง 

ตั้งอยู่ในเขตเทศมณฑล Taitung ของ ไตห้วนั บริเวณชายฝั่งทางตอนใตข้องไตห้วนั ติดกบัมหาสมุทร

แปซิฟิก เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของเทศมณฑล Taitung และเป็นหน่ึงในเมืองหลกัทางชายฝั่ง



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  SDT03 SUPERSTAR 5D4N AUG18-CI-W36 

ทะเลตะวนัออกของไตห้วนัการจะเดินทางไปยงัใจกลางของเทือกเขาของไตห้วนั  มีการเดินทางท่ี

ค่อนขา้งจะจ ากดั ส่วนสถานท่ีเป็นท่ีนิยมมากในหมู่นักท่องเท่ียวเมื่อมาท่ีน่ีก็คือ Green Island และ 

Orchid Island 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนู ชาบู ชาบู พ้ืนเมือง  

พกัที่ โรงแรม LUMINOUS HOTSPRING RESORT & HOTEL TAINAN ใหท้่านอิสระแช่น ้าแร่ หอ้งพกั 

ส่วนตวั  

 

วนัที่สาม   เมืองไถตง - นัง่บอลลนู (รวมค่าบอลลนู) – เขา้ชมงานเทศกาลบอลลนูเมืองไถตง 2018–  

ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจ ิ- ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – 

เมืองฮวาเหลียน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากน้ันใหท่้านไดข้ึ้ นบอลลูลชมวิว เมืองไถหนาน บริเวณหน้าโรงแรมท่ีพกั ชมพระอาทิตยข์ึ้ นยาม

เชา้   

 

จากน้ันน าท่านเดินไป งานเทศกาล  2018 Taiwan International Balloon Festival. เป็นเทศกาลท่ี

ยิ่งใหญ่งานหน่ึงของประเทศไตห้วนัท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยไตห้วนัได้

จัดงานเทศกาลน้ีขึ้ นเพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวไตห้วันเชิงอนุรักษ์  เทศกาลบอลลูน

นานาชาติครั้งน้ีมีความยิ่งใหญ่อลงัการและมีความสวยงามของบอลลูนหลากสีสนัท่ีลอยอยูใ่นอากาศ

เป็นอย่างมาก รอคอยใหนั้กท่องเท่ียวมาสมัผัสกบัประสบการณแ์ปลกใหม่ในการนัง่บอลลูนท่ีจะพา

คุณลอยขึ้ นสู่ทอ้งฟ้าชมความงดงามของหุบเขา วิวทิวทศัน์อนังดงามของไตห้วนั และนอกจากจะมีโชว์
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ความยิ่งใหญ่ของบอลลนู งานจดัข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560 น้ี โดยงานจดัอยู่ท่ี

เมืองไถตง (Taitung) นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน ทั้งในช่วงเชา้และช่วง

บ่าย ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง  

จ าก น้ันแ ว ะ ถ่ า ย รู ป  Monument marking the Tropic of 

Cancer จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซ่ึง 3 แห่ง อยูใ่นไตห้วนั 

และสองแห่งน้ันอยู่ท่ีฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งขึ้ น

เพ่ือแสดงจุดท่ีเสน้ Tropic of Cancer พาดผ่านไตห้วัน ซ่ึง

จากท่ี น่ีท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฮวาเหลียน  “เมืองฮวาเหลียน” 

เป็นเมืองใหญ่อนัดบัแรกของภาคตะวนัออกของไตห้วนั เป็นเมืองท่ียงัรกัษาประเพณีดั้งเดิม มีพ้ืนท่ีท่ี 

มีความหลากหลายในลกัษณะภูมิประเทศ ทั้งท่ีเป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง ระหว่างทางใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นใหท้่าน อิสระ ชอ้ปป้ิง ตลากลาง

คืน เมืองฮวาเหลียน  

 ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ตลาดกลางคืน เมืองฮวาเหลียน  

พกัที่ โรงแรม PARK CITY HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สี่    เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไทห้ลู่เก๋อ (ทาโรโกะ)  – ถ  ้านกนางแอ่น 

และอุโมงคเ์กา้โคง้ – ชมหินอ่อนและหยก -  นัง่รถไฟสู่เมืองไทเป  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ เมืองฮวาเหลียน เป็น

แหล่งก าเนิดแห่งขุนเขาและทะเล เป็นสวรรค์ของปลาวาฬ

และปลาโลมา มาอาศยัอยู่ประมาณ 20 ชนิด การออกทะเล 

ชมปลาวาฬ และปลาโลมา โอกาสท่ีจะไดช้มน้ันมีถึง 95% 

จึงท าให้ทะเลนอกฝั่งของฮวาเหลียนน้ันเป็นแหล่งชม

ปลาวาฬท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของไตห้วัน ชมความน่ารักของ

เหล่าปลาวาฬ   

 

 

จากน้ันน าท่านชม น าท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะ

เป็นอุทยานท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณี

ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวเช่นกนั เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือ

เป็นเสน้ทางประวติัศาสตร ์เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหวา่งทางผ่านชม

จุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ ถ ้านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเค้ียว

ผ่านหุบเขาและหน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะไตห้วนั 

และแวะชม น ้าตก  ฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทัศนียภาพของหุบเขา

สลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู 

และอีกท่ีคือ ปากถ ้านกนางแอ่น ถ ้านกนางแอ่นเกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหล

ผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอทู าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีทศันียภาพแปลกตา  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง  



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์  SDT03 SUPERSTAR 5D4N AUG18-CI-W36 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นัง่รถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองไทเป   

เยน็ บริการอาหารเยน็บนรถไฟ ชุดเบนโตะเซต +พรอ้มเครื่องดื่ม  

พกัที่ โรงแรม LOOK HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า  . 

 

วนัที่หา้  ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - GERMANUIM – รา้นพายสปัปะรด –ถ่ายรูปดา้นหนา้ ตกึ 

101 (ไม่รวมข้ึนตึก) - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ  - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของ

ไต้หวัน  สร้า งขึ้ น เ พ่ื อร า ลึก ถึ ง คุณงามความดีของอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั 

ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน 

 

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน 

ส าหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท า

ดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั 

เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความ

เสมอภาคและภราดรภาพ 
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น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขสมอีก

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก  

จากน้ันน า ศูนย์เคร่ืองประดับ GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย 

ใหร้่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกให้

ท่านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา  

บ่าย จากน้ัน น าท่านถ่ายรูป ดา้นหน้า ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าข้ึนตึก) ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุด

ในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้น

เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการ

ป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ย

ความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนเนมชั้นน าราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 %   

จากน้ันเดินทางสู่  ตลาดซีเหมินติง จากน้ันให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง ซีเหมินติง 

เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้

ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรน

ใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

(อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

22.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 

00.50+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    

*********************************************************************************************** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
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***กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือ

ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ นะคะ***    

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

CI  

CI837 TPE-BKK  22.05-00.50+1 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

จ ำนวน

ท่ีนั่ง  

   12 – 16 JUL 2018 26,888.- 26,888.- 24,888.- 5,000.- 25+1 

19 – 23 JUL 2018 27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1 

26 – 30 JUL 2018  27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1 

2 – 6 AUG 2018  27,888.- 27,888.- 25,888.- 5,000.- 25+1 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

ท่านละ  1,000 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน***สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจ 

        

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    
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 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์  

ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

 


