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เท่ียวข้ามปีท่ีไต้หวัน ชมพลไุฟตึกไทเป 101 
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แถมฟรีกระเป๋าชอปป้ิงเก๋ๆ ใสข่องไดเ้ยอะจใุจ 

WiFi On Bus - อาหารครบทกุมือ้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
กราบเรยีนลกูคา้ทีน่า่รกัทกุทา่น หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั
กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  
อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่

สะดวก 
 

วนัที1่ กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ-เถาหยวน 
11.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
14.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่

VZ3564 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  
19.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ นําท่านเขา้สู่

โรงแรมทีพ่กั  

เย็น รบัประทานอาหาร เซ็ทเบอเกอร+์ชานม 

พกัที ่King’s Paradise Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ World Flora Expo-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-เจยีอี ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําท่านเทีย่วชม ‘เทศกาลดอกไม’้ นานาพรรณทีผ่ลัดกันบาน
สะพรั่งในแตล่ะฤดูของไตห้วัน ปล่อยใจไปกับธรรมชาตหิลาก

สสีันผ่านเทศกาล 2018 Taichung World Flora Expo-
sition ทีจั่ดขึน้ในเมืองไถจง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของไตห้วัน (จัดขึน้ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2018 

https://travel.taichung.gov.tw/ko-kr/Attractions/Intro/1124/%EC%8B%A0%EC%8D%A8-%ED%99%94%ED%95%98%EC%9D%B4-%EB%86%8D%EC%97%85%EC%9C%84%EC%9B%90%ED%9A%8C-%EC%A2%85%EB%AC%98-%EA%B0%9C%EB%9F%89-%EB%B2%88%EC%8B%9D%EC%9E%A5-%EC%A0%9C2%EB%86%8D%EC%9E%A5-
https://travel.taichung.gov.tw/ko-kr/Attractions/Intro/1124/%EC%8B%A0%EC%8D%A8-%ED%99%94%ED%95%98%EC%9D%B4-%EB%86%8D%EC%97%85%EC%9C%84%EC%9B%90%ED%9A%8C-%EC%A2%85%EB%AC%98-%EA%B0%9C%EB%9F%89-%EB%B2%88%EC%8B%9D%EC%9E%A5-%EC%A0%9C2%EB%86%8D%EC%9E%A5-
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ถงึเมษายน 2019) ภายในงานแบง่ออกเป็น 3 โซนคอื Houli Horse Ranch & Forest 
Park Area ซึง่ผูเ้ขา้ชมจะไดส้ัมผัสกับศลิปะทีเ่กดิจากการร่วมกันสรา้งระหว่างธรรมชาติ

และมนุษย์ ตลอดจนเขา้ใจถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ Fengyuan 
Huludun Park ภูมทิัศน์ของสวน Fengyuan Huludun ถูกสรา้งขึน้โดยใชพ้ื้นที่ของ
สวนสาธารณะ Huludun ซึง่จะแสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะของวัฒนธรรมทีเ่ป็นมติรกับน้ําและ

สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่Waipu Park Area โดย
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนี้จะประกอบไปดว้ยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนําไป

ประยุกตใ์ชก้ับการพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung 
Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรทีม่คีุณภาพ โดยเนน้ในเรือ่งของอาหารทีม่สี่วนผสม
ปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู ปลาประธานาธบิด ี
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินั

จนัทราหรอื SUN MOON LAKE ไดร้ับการขนานนามว่า
เป็น "สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน" และเป็นที่ๆคนไตห้วัน

นิยมมาฮันนีมูนกันดว้ย ซึง่เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวที่
โด่งดัง และเป็นทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาว
ไตห้วัน โดยบรเิวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มจีุดท่องเทีย่วที่

สําคัญมากมาย ก็คอื วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ซึง่เป็นวัดเก่าแก่มาก 
ซึง่สรา้งมาเพื่อเป็นเกียรต ิใหพ้ระถังซัมจ๋ัง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอนิเดียเพื่ออัญเชญิ

พระไตรปิฎกกลับมา ววิภายในวัดมคีวามสวยงาม สงบ เหมาะแก่การน่ังชมววิทัง้ทะเลสาบ 
รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยิันจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบ

ชา ไขต่ม้น้ําซปุใบชาใสเ่ห็ดหอมและสมนุไพรจนีหอมกรุน่ รสชาตขิองไขต่ม้นัน้กลมกล่อม
พอดไีมต่อ้งเตมิซอสใหเ้สยีรสชาต ิรับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าไม่ว่า
ใครก็ตอ้งลิม้ลอง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง ไกอ่บโอง่ 
หลังจากนั้นนําคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้เพื่อพักผ่อนพรอ้มเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาติ

อาลซีานในวันรุง่ขึน้ 

พกัที ่ Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที3่ อาหลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-รา้นชา-ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ภายในอทุยานแหง่นี้ยังเต็มไปดว้ยความอุดม
สมบรูณ์ของธรรมชาต ิและเป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

ไตห้วัน ซึง่อุทยานแห่งนี้นั ้นตัง้อยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูง
กวา่ระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ ในฤดใูบไมผ้ล ิ

ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด 
ท่านสามารถเดนิเทีย่วธรรมชาต  ิ  ดื่มดํ่าไปกับความงดงาม
ของความอุดมสมบูรณ์ ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสงูชัน 

ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็น
อุทยานทีม่คีวามสมบูรณ์อยู่มาก นําท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ชมจุดท่องเทีย่วสําคัญต่าง ๆ 

ภายในอทุยานแห่งชาตอิาลซีาน จากนัน้นําท่านแวะชม รา้นใบชาไตห้วนั ใหท้่านไดล้ิม้

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
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ลองรสชาตชิาทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน ทีม่รีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยสลายไขมัน โดยชาของ
ทางรา้นนัน้ปลูกบนภเูขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และอีก

ทัง้ยังเป็นของฝากทีค่นไทย มาเทีย่วไตห้วันแลว้นยิมซือ้กลับไปเป็นของฝากชนิดหนึ่งเลย
ก็วา่ได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีพืน้เมอืง 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่  ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เ ก็ท ท่านจะได ้
เพลดิเพลินไปกับการชอ้ปป้ิงชวิๆ ที่เป็นตลาดกลางคืนที่

ใหญท่ีส่ดุของไตห้วันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มขีองขาย
มากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสําอางค์ อีกทั ้งอาหาร

ทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที่
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ยและที่

สําคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้พืน้เมอืงทีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนู สุก ีเ้ชยีนเยส่ไตสไ์ตห้วนั 

พกัที ่Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที4่   ไทเป-รา้นสรอ้ย-เจยีงไคเชค-วดัหลงซาน-ซเีหมนิตงิ-ชมพลไุฟตกึ101ทีห่อ 
                  รําลกึซนุยดัเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่าง ๆ ของไตห้วัน 
ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มี

ประชากรประมาณ 3ลา้นคน พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็น
เครื่องประดับเพือ่สุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินการป้องกัน

รังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีม
หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําค่าของชาว

ไตห้วันตัง้แต่โบราณ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค  เป็นหนึ่ง
สัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน และสถานทีท่่องเทีย่วหลักที่

ตอ้งมาของเมืองไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการ
รําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชค เป็นอาคารสี

ขาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสน้ํีาเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่
ตรงกลางของจัตรุัสเสรภีาพ(Freedom Square) มบีันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของ
ทา่นประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั้นทําจากทองสัมฤทธิ์

ของทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปั้น  
ของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 

และทีกํ่าแพงดา้นหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการ
ปกครองของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ

วทิยาศาสตร ์ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี
พืน้เมอืง 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
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ชม วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของเมอืงไทเป เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี 

มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพทุธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วัน
เขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหล่งท่องเทีย่ว
ไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์น

กรงุเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป 
สไตลว์ัยรุ่นมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย

รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย ชมพลุ
ไฟที่จุดชมวิวตึกไทเป101 เฉลิมฉลองเทศกาลแห่ง
ความสขุขา้มปี พรอ้มการแสดงโชวไ์ฟเอฟเฟกต ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี
พืน้เมอืง 

พัก Happiness Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที5่   ไทเป-Duty Free-อทุยานเหยห่ลิว่-จิว่เฟ่ิน-Gloria Outlets-กรุงเทพ 
                  (สวุรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้น Duty Free เจา้ใหญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีต่กึ Everrich ซึง่ใครมา
ไตห้วันตอ้งชอ้ปทีน่ี่กอ่นกลับ เพราะทีน่ี่รวมของฝากทัง้ขนมและสนิคา้แบรนดเ์นมไวค้รบครัน 

นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ หนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วันตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุด

ของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตําบลว่านหลี ่
(Wanli District) ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากับหิน

รูปร่างแปลกตา ซึง่ภูมทิัศน์หนิของเย่หลวิถือเป็นหนึ่งในสิง่
มหัศจรรย์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในโลกอกีแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได ้
เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตา

และงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูป

เทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วันและทั่วโลก  ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูป 
ตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนีซฟู้ีดพืน้เมอืง (เป่าฮือ้) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดัง

ยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วทีห่า้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ีม่ี

ความรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเที่ยวญี่ปุ่ น ที่นี่ยังถูกประดับประดา
ดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมือง  
ไหนในไตห้วัน แถมทีน่ี่ยังถกูกลา่วขานว่า จิว่เฟ่ิน เป็นสถานที่
แรงบันดาลใจของภาพยนตร์อนิเมะชื่อดังอย่าง Spirited 

Away อกีดว้ย หลังจากนัน้มาจิว่เฟ่ินเลยบูมมาก มาไทเปแลว้

ตอ้งมาจิว่เฟ่ินยังไงยังงัน้ นําท่านชอ้ปป้ิง Gloria Outlets แลนดม์ารค์อันดับหนึ่งทีส่ดุ

แห่งประสบการณ์ชอ้ปป้ิงเหนือระดับ กับสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกในราคาพเิศษ นําท่าน

เดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
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20.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทเป เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  
เทีย่วบนิที ่VZ3565 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

23.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 20 กโิลกรัม ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
     1.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

     2.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
     3.  คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันสําหรับชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้ับการยกเวน้การทํา 
         วซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน) 

     4.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
 ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,200 NTD ตอ่ทรปิ สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจ 
และน้ําใจจากทา่น 

 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองค่าทัวร์

แลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง

นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 


