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วนัแรก            กรุงเทพฯ -  สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเถาหยวน  

16.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 2  เคา้เตอร์ 5  สายการบิน 

Tiger Airโดยม ี เจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส  าหรบัทุกทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

19.20 น. ออก เดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบนิที ่IT 506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ

บนเคร่ืองบิน) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLCPmPP1kMYCFYNNvAod2JkAmw&url=http://th.wego.com/airlines/tigerair-tr&ei=dlx-VbD8OYOb8QXYs4LYCQ&bvm=bv.95515949,d.dGc&psig=AFQjCNG2CCJ3gInNXWXfp1_K3kncThZFcA&ust=1434430941497685


 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ TW SAKURA 06 APR17 -IT-W38 

00.25 น. ถึงทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน  หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ประเทศไตห้วนั  

ซึง่เป็นเกาะทีม่ีพื้นทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยู่หา่งจากชายฝ ัง่ดา้นตะว ันออกเฉียงใตข้องจีน

ประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีสุ่ด หลงัจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้จากนั้นน าท่านเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  

 พกัท่ี King Paradise Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีสอง    หมู่บา้น 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้า – ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ - วดัเหวินอู ่

   ช้อปป้ิงตลาดฟงเจี้ยไนทม์าเก็ต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ต่อดว้ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ทา่นจะไดช้ม

โชวร์ะบ  าพื้นเมอืงโชวว์ฒันธรรมของชนเผ่าด ัง้เดมิต่างๆบนเกาะ

ไตห้ว ันจากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอนั

ทนัสมยัที่มเีคร่ืองเล่นหลากหลายใหท้่าน ไดส้นุกสนานกัน

อย่างเต็มทีต่ามอธัยาศัย ซึง่ในช่วงเวลาน้ีทา่นยังจะไดช้ื่นชม

คว ามงดง ามของดอกซากุ ระที่ บานสะพรั ่ง รอต ้อนรับ

นกัท่องเทีย่วอย่างทุกท่านอยู่  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นนัง่

กระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสูท่ะเลสาบสุริย ันจนัทรา 

เพลิดเพลินก ับทศันียภาพท่ีแสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจที่แสนสวยงามตามอธัยาศัย  

เมือ่ปี ค.ศ.1965   
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ  ภตัตาคาร อาหารจีนลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี 

ต่อดว้ย น าทา่น ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึง่ไดร้ ับการกล่าวขานว่างดงามราวกับ

ภาพวาด เปรียบเสมอืนสวิสเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้ว ันตัง้อยูในเขตของ  ซันมูล

เลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเทีย่วไตห้ว ันไดก้่อตัง้ขึ้ นเมือ่ว ันที่ 

24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อว ันที่ 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน า้สู่ยอดเขาทีจ่าก

ความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท

ภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศที่โดดเด่น ท  าใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ

พระจนัทรเ์สี้ ยว ซึง่ เป็นที่มา ของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนัจนัทรา” ใหท้า่นดืม่ด  า่กบับรรยากาศริม ทะเลสาป

สุริยนัจนัทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ทีสุ่ดแหง่เดยีวของไตห้วนัน าทา่นขึ้นสู่วดัเสวียนจาง นมสัการอฐัิของ  

พระถ ังซามจ ัง๋ที ่ไดอ้ญัเชิญ อฐัิธาตุกลบัมาทีว่ดัเสวียนกวง  เมือ่ปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นขึ้นฝ ัง่

เดนิทางไปกราบไหวส้ิ่งศกัดิ์สิทธิ์  ณ  วดัเหวินอู ่ซึง่หมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แหง่ปญัญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์รวมถึงสิงโตหนิออ่น 2 ตวัที่ตัง้อยู่หนา้วดั ซึง่มมีลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้ว ัน

ไดเ้วลาอนัสมควร  

บ่าย  น าทา่นชิมชาอหูลงไตห้วนัแท ้ๆ ที่ปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนที่สูงแล ะอากาศที่เย็นตลอดปี

ของทีน่ี่ท  าใหช้าทีน่ี่มีรสชาติดกีลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงที่น่ียงั เป็นพนัธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยแถบ

เชียงรายอกีดว้ย อสิระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอธัยาศยั . 

เย็น อสิระอาหารเย็น  

หลงัอาหารน าทา่นสู่ ตลาดฟงเจี้ยไนทม์าเก็ต ตลาดนดักลางคืนทีม่ ี

ชื่อเสียงของเมอืงไทจง ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ

ท่านท่ีช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ท่ีน่ีราคาถูกกว่า

เมืองไทยแน่นอนๆ  

พกัท่ี BEACON HOTEL 4 ดาว  หรือเทียบเท่า  

http://www.beaconhotel.com.tw/ 

 

  

http://www.beaconhotel.com.tw/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235
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วนัท่ีสาม            เมืองไทเป - ศูนยป์ะการงัแดง –ขนมพายสปัปะรส - ตึกไทเป 101 ไม่รวมบตัรข้ึนตึก 

            อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง – แช่น ้าแร่ในหอ้งพกัสว่นตวั 

เชา้   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง โดยรถโคช้  จากเมอืงไทจง สู่ เมอืงไทเป  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศูนย ์ปะการังแดง ชมอญั

มณีที่ล  า้ค่ามากๆ ของชาวไตห้วนั ณ ศูนยป์ะการงัแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่

ทีสุ่ดของโลก ซึ่งปะการงัแดงถือเป็นอญัมณีชัน้สูงและเป็นทีแ่พร่หลายของชาวไตห้ว ัน 

มีพล ังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล ในร่างกาย  ซึ่งชาวไตห้ว ันนิยมน ามาท  าเป็น

เคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมพีล ังอศัจรรย์ช่วยใหร่้างกายปรับสมดุล

รวมถึงปรับสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซึ่งปะการงัแดงน้ีจะถูกคน้พบในไม่กี่ที่ของโลก คือ 

ชายฝ ัง่ภาคตะว ันออกของไตห้ว ัน ซึ่งมอียู่มากทีสุ่ด เกาะโอกินาว่าของญี่ ปุ่น และ

ชายฝ ัง่แถบประเทศอติาลีและโครเอเชียเท่านัน้ ซึ่งปะการงัแดงน้ีจะอาศยัอยู่ใตท้ะเลลึกถึง 1,800 เมตร มกีาร

คน้พบว่าเร่ิมมีการน ามาท  าเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศช์ิง ในอดตีเป็นเคร่ืองประดบัส  าหรับราชวงศแ์ละเหล่า

บรรดาขุนนางชัน้สูง น าทุกทา่นแวะเยี่ยมชม โรงงามพายสบัปะรด พรอ้มท า DIY ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชื่อ

ดงัของไตห้ว ัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รูจ้ ักไปท ัว่ โลก ทุกท่านจะไดช้มตั้งแต่ขัน้ตอนการเพาะปลูก

สบัปะรดชื่อดงั จนถึงขัน้ตอนการท  าขนมรสเลิศ อิสระใหทุ้กทา่นไดล้องทานขนมพายสบัปะรดดว้ยตวัทุกทา่น

เอง และสามารถ น ากล ับไปรบัประท  านไดร้านพายสปัปะรด ใหท้า่นได ้ทดลองท  า D.I.Y น าท่านเลือกซื้อของ

ฝาก อาทเิช่น ขนมพายสปัปะรด และขนมชนิดต่างๆอกีมากมาย  

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารพิเศษเสี่ยวหลงเปา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=gsnYjYeHZp66XM&tbnid=qjQcV48cSoly9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teawsanook.com/place_info_detail.php?piid=119&ei=h8xLUaXsLsfTkwWWl4CoBg&bvm=bv.44158598,d.bmk&psig=AFQjCNESfVLNtAWu98PrKCkZpJTscCl1gw&ust=1364008447259125
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บ่าย  ต่อดว้ย จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดตีผูน้ า

ของ ไต ้หว ัน ส ร ้า ง ขึ้ น เพื่อร า ลึ กถึ ง คุณ ง ามคว ามดีของ อดีต

ประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค ผู เ้ป็นที่รกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซึง่ใช ้

เวลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุม

พื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปัน้เหมือนทา่นเจียงไค

เช็คที่สรา้งจากโลหะส ัมฤทธิ์    จะประดษิฐานอยู่ช ั้นบนดา้นในของ

อนุสรณ์สถาน ส  าหรับรูปแบบการก่อส   รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีน

ตวัตึกสีขาว หล ังคาปูดว้ยกระเบื้องสีฟ้า ผนงัท  าดว้ยหนิออ่นท ัง้ 4 ดา้น 

มสีนามหญา้สวนดอกไมส้ีแดงอยู่ดา้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติ

ไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทติยแ์ละเลือดเน้ือที่สูญเสียไป   

เป็นสญัลกัษณ์แหง่อสิรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ   

ต่อดว้ย  น าทา่นเดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แหง่น้ีมคีวามสูงทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถึง 508 เมตร  

สรา้งขึ้ นโดยหลักวิ ศวกรรมชั้นเยี่ยมส ามารถทนทานต่อการส ัน่สะ เทื่อนของ

แผ่นดนิไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยังมลีิฟทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก 

ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ที ่1,010 เมตร อสิระทา่นชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงทีท่นัสมยั

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่า

เมอืงไทยประมาณ 20 %    **ไม่รวมบตัรข้ึนตึกไทเป 101 ** 

ต่อดว้ย น าทา่นเดนิทาง สู่ DUTY FREE ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที่ 

DUTY FREE ซึง่มสีินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อมากมาย ในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ สเต็ค+บุฟเฟ่สลดับาร ์
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จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซเีหมนิติง เปรียบเสมือน

สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าว ัยรุ่น

ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ช็อป สไตล ์วยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้หลากหลายรวมท ัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยัได ้

เวลาอนัสมควร 

     พกัท่ี NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว พิเศษพกัน ้าแร่สว่นตวัในหอ้งพกั ** 

 

วนัท่ีสี่               หมู่บา้นจิ่ วเฟ่ิน – อทุยานเหยหลิ่ว  –สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

จากนั้น น าท่านเดนิทาง สู่เมืองจ่ีหลง น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนเก่าจิ่ วเฟ่ิน ซึง่ เป็นแหล่งเหมืองทองที่มี

ชื่อเสียงตัง้แต่สมยักษตัริยก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์อง จึงมนีกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุด

ทองและแร่ธาตุต่างๆ ท  าใหจ้  านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พยีงแต่

ความทรงจ า จนกระท ัง่มกีารใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท  าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อูเ๋หยียน

เตอะซนัซวิ " ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดูดนักทอ่งเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชม

ความงดงามของที่น่ี นอกจากน้ียังมถีนนคนเดนิเก่าแก่ที่มชีื่อเสียงทีสุ่ดในไตห้ว ัน ท  าใหจ่ิ้วเฟ่ินกล ับมาคึกคัก

ชีวิตชีวาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซื้อของกินทีแ่ปลกตา อีกท ัง้ยงัมบีวัลอยเผือกทีโ่ดง่ดงัทีสุ่ด 

ในไตห้วนั เน่ืองจากมรีสชาติแบบด ัง้เดมิไมเ่หมือนทีไ่หน ทา่นสามารถซื้อกล ับมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียัง

มสีินคา้อกีมากมายทีท่  าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินทีย่าวทีสุ่ดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน   
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เหย่หลิ่ว มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชีื่อเสียงเต็มไป

ดว้ยโขดหนิทีม่รูีปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักร่อนของน า้ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตวัของ

เปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทยีน 

ดอกเหด็ เตา้หู ้รงัผึ้งซึง่มชีื่อเสียงท ัว่ท ัง้เกาะไตห้วนั และ ท ัว่โลก  

 

 ใหทุ้กทา่นไดถ้่ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

15.55 น. เหริฟ้าเดนิทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบนิ Tiger Air เท่ียวบินท่ี IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.20 น. ถึงทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 
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หมายเหตุ     บริษทัฯมสีิทธิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีท่ี มผูีร่้วมคณะไมถ่ึง 25 ท่าน ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแ่จง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ / การไมร่บัประทานอาหารบางมื้อไม ่ เท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พัก 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

23-26 MAR 19,888 19,888 19,888 18,888 4,500 

6-9 APR 20,888 20,888 20,888 19,888 4,500 

7-10 APR 20,888 20,888 20,888 19,888 4,500 

12-15 APR 25,888 25,888 25,888 24,888 4,500 

13-16 APR 25,888 25,888 25,888 24,888 4,500 

14-17 APR 25,888 25,888 25,888 24,888 4,500 
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อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทีก่  าหนดไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองดืม่ทุกมื้อ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

 น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหว่างการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ค่าหนงัสือเดนิทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าท  าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น เคร่ืองดืม่ ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 900 NTD ต่อคน(ลูกคา้)ในส่วนของหวัหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะ

จากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร ์

อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไมม่กีารคืนค่ามดัจ าใดๆ ท ัง้สิ้น และในกรณีทีอ่อกตัว๋เคร่ืองบนิไปแลว้ หากมกีารยิกเลิกหรือขอเลื่อเดนิทาง  

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท  าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ ัง้หมดหรือบางส่วนได ้ เวน้แต่ 
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1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบนิ บริษทัฯ จะไมห่กัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ท ัง้สิ้น ถา้ยงัไมม่กีารยื่นวีซา่ หรือมกีารเสียค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบนิ แต่มกีารยื่นวีซา่ไปแลว้หรือ

มค่ีาใชจ่้ายอืน่ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเทา่ทีจ่่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเทา่นัน้ 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดนิทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดมิ ผูย้กเลิกตอ้ง

รบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน า้มนัเชื้อเพลิง และบริษ ัท

ฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซา่ เป็นตน้ 

2. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือว่าทา่นสละ

สิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  

3.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปทีม่กีารการนัตีค่ามดัจ าทีพ่กั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ท ัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋

เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ทา่นขึ้นไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มสีิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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3. รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส  าคญั  

4. บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท  ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 

หรือจากอบุติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย 

และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไมม่กีารคืนเงินใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหาน้ี

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิ

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ,  ไมท่านอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

10. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุทีเ่กิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใด

ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 
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13.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะ

ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ มสีิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตุต่างๆ 

 หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์และจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการทีท่า่น

ไดช้  าระไวแ้ลว้ ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิ 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บนิ บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด  าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะ

ไมคื่นเงินใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

 มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บริษทัจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดนิทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซา่เขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้  

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 


