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โปรแกรม 5 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบิน  EVA AIR (BR) 

 
 
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ(-/-/-) 

 

23.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบินEVA AIR (BR)โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวยความ

สะดวกแก่ทกุท่าน 

 

วนัที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วดัจงไถซานซ่ือ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบ

สรุยินัจนัทรา ●วดัพระถงัซ าจ ัง๋ ●วดัเหวินหวู่(เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

02.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบนิEVA AIR (BR)เทีย่วบนิที ่BR206(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง)น าท่านเดนิทางสู่เมอืงผูหลี่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ย SET BAKERY & MILK TEA 

จากนั้น น าท่านชม วดัจงไถซานซ่ือ หรือที่ชาวไทยรูจ้กักนัในนาม วดัหม่ืนลา้น ดว้ยทุนการสรา้งวดัมากกว่าหมื่นลา้นบาท 

ผูอ้อกแบบคนเดยีวกนักบัตกึ TAIPEI 101 ถอืเป็นวดันิกายมหายานทีใ่หญ่และทนัสมยัวดัหนึ่งของโลก ทางเขา้มสีระบวั

และสะพานทองแดงต่ออายุ ภายในอาคารหลกัของวดัประดษิฐานพระพทุธรูปตวัแทนพระพทุธองค ์เป็นองคพ์ระประธาน 

เบื้องซา้ยมพีระโมกคลัลานะ เบื้องขวามพีระสารบีตุร หอ้งโถงซา้ยมอืมปีรมาจารยต์ ัก๊มอ้ เบื้องขวามอีงคเ์ทพเจา้กวนอู โถง

กลางของวดัมทีา้วจตุโลกบาลหรือองค ์สเีที่ยนไตอ้ว้ง ท ัง้ 4 ขนาดองคสู์งกว่า 10 เมตร เทพเจา้ซึ่งมหีนา้ที่ดูแลพระพทุธ

องคย์นือารกัขาท ัง้ 4 ทศิของหอ้งโถงภายในวดัหา้มใชเ้สยีง จงึท าใหเ้ป็นวดัทีบ่รรยากาศเงยีบสงบ เหมาะแก่การท าสมาธิ 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมืองเมนูปลาประธานาธบิดี 

จากนั้น น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน า้จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วนั 

ทีม่าของชื่อทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของ

ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บน า้ท  าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมี

ความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเยน็สบายตลอดท ัง้ปีและน า้ในทะเลสาบมสีี

เขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้บัการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัเสวียนกวง ต ัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ชื่อ

ของพระในสมยัราชวงศถ์งัที่เดนิทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่ น

เป็นผูเ้ก็บดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจบุนัอฐัขิองท่านไดเ้ก็บรกัษาไวท้ีน่ี่ 

จากนั้น น าท่านสกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งนี้ เป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการ

สรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศ

จนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั 

เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจยีอี้ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร สเตก๊จานรอ้น และ สลดับารบ์ปุเฟ่ต ์
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ที่พกั LOOK ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองเจยีอี้ ) 

 

 

 

 

วนัที่สาม อทุยานอาลซีาน ● นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ●รา้นใบชา●ไถจง ●ไนทม์ารเ์กต็(เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น เดนิทางเดนิทางขึ้นเขาอทุยานอาลซีานอทุยานทีม่คีวามสวยงามและมี

ชื่อเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั น าท่านเดินชมอุทยาน ตามเสน้ทาง

ธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 

ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนัน้น าท่านสกัการะเจา้

พ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลซีาน จากนัน้ น าท่านนัง่

รถไฟโบราณชมอทุยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ ชมตน้ไม ้

และดอกไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง 

จากนั้น น าท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่านไดช้งชาอย่างถกูวธิแีละไดร้บัประโยชนจ์ากการดืม่ชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงทีข่ึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัเมืองไถจง น าท่านเดนิช็อปป้ิงไถจงไนทม์าเก็ตถนนคนเดนิของเมอืงไถจง ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหาร

ต่างๆ ท ัง้มื้อหลงั และอาหารทานเลน่ เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร ์ชานมไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบูชาบูบปุเฟ่ต ์

ที่พกั IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 

วนัที่สี ่ ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง ●ตกึไทเป 101(ไม่รวมค่าบตัรข้ึนชัน้89)  

                  ● พพิธิภณัฑก์ูก้ง  ● ซีเหมินตงิ ● เมืองซินเป่ย     (เชา้/กลางวนั/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านแวะชมรา้นขนมพายสบัปะรดรา้นนี้ เป็นรา้นซึง่

ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพาย

สบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 
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จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึ่งท  าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมี

การฝงัแร่Germanium ลงไปมคีุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ัน้ลง

และภายในศูนยแ์ห่งนี้ยงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจาก ปะการงัสแีดง อญัมณีล  า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไตห้วนั กูก้ง(Gu Gong National 

Palace Museum)พพิธิภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 ของโลกพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เป็น

สถานที่รวบรวมศิลปวตัถขุองจนีโบราณ และสมบตัิล  า้ค่า ซึ่งบางชิ้นมอีายุ

ยอ้นหลงัไปถงึ 5 พนัปี จากพระราชวงศจ์นีทุกราชวงศ ์ภายในพพิธิภณัฑ์

รวบรวมไวไ้ดถ้งึกว่า 620,000 ชิ้น ซึง่สมบตัลิ  า่ค่าเหลา่นี้ท่านประธานาธบิดี

ไดน้ ามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพรอ้มกบัชาวจีน

ที่อพยบมาตัง้รกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่านี้มมีากจนตอ้งผลดัเปลี่ยนใหช้มทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุ

โบราณชิ้นเอกที่มชีื่อเสยีง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสนี า้ตาลเหมอืนหมูสามชัน้ หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกรอ้

ซอ้นกนั 21 ช ัน้ จะมใีหช้มตลอดปี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบตัรข้ึนชัน้89)ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตกึที่สูงที่สุดในโลกในปี 

พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มี

จ านวนช ัน้ท ัง้หมด 101 ช ัน้ และ ช ัน้ใตด้นิอกี 5 ช ัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA 

FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดใน

โลก โดยกินเนสสเ์วลิดเ์รคคอรด์(Guinness Book World Records) ทีค่วามเรว็ 1,010 เมตรต่อนาท ีใชข้ึ้นจากช ัน้ 5 ไป

ยงั ช ัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาท ีเพือ่ไปชมววิ ณ ชัน้ 89 

 

 

 

 

 

 

ค า่ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) หรือที่คนไทยรูจ้กั

กนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ็ปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของ

ไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ในย่านนี้ เป็นถนน
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คนเดนิโดยแบ่งโซนเป็นสต่ีางๆ เช่น แดง เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบหุมายเลยและท าสี ไวอ้ย่าง

เป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส  าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER , 

NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ที่

พกั 

ที่พกั LOFTSEASIDE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไตห้วนั 

 ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเม่ือยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแช่น ้าแร่ แบบสว่นตวัในหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ไทเป ● อทุยานเยห๋ลิ่ว ● หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ● อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค●สนามบนิเถาหยวน ● กรุงเทพฯ 

                  (เชา้/กลางวนั/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทาง

ธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจาก

การเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึง่

เกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที่ หนิรูปเศียร

พระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิค

น า้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทะเลสไตลจ์นี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ถนนโบราณจิ่วเฟ่ินJiufen Old Street 

หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดงัของ

ไตห้วนั เมือ่กาลเวลาผ่านไปเหลอืเพยีงบา้นเรอืนแบบเก่าเป็นสิง่ดงึดูดใจ

ใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆท ัง้รา้นน า้ชา รา้นขายขนม และ 

ของที่ระลกึ ชมววิทวิทศันข์องบา้นโบราณซึ่งประดบัดว้ยโคมไฟสต่ีางๆ

และตรอกซอยเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และนกัท่องเทีย่วจ านวนมาก 
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จากนั้น น าท่านชม อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถงึท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตั ิ ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เช็ค ซึ่งภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย ครัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที ่5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส  ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.10 น.  เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิEVA AIRเที่ยวบนิที่BR205(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.05+1 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

............................................................................................................................. 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสุรยินัจนัทราอทุยานอาลซีาน 

อทุยานเยห๋ลิ่ว 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR(BR)  ECO CLASS 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

04 ก.ค. 61 08 ก.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

25 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

09 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000 

22 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

05 ก.ย. 61 09 ก.ย. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

11 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61 26+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 26+1 20,900 20,900 19,900 5,000 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยู่ตอ่ตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบทุี่นัง่ได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนด 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื(หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกัเด่ียวท่านสามารถช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิก่อนการเดินทางเท่านั้น 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30กก./ท่าน และ ถอืข้ึนเครื่องไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย 

 ค่าวซ่ีาเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถใน อตัรา 1,000 NTD/ทรปิ/ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
**ขณะน้ีนกัท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกต ิทางทวัร ์

จะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท(ไม่รวมค่าบรกิาร) ** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้น

ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
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2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น

ลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนด

ไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ

ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออก

ตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 
7.ในกรณีใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการเลม่สนี ้าเงนิเดินทาง จะตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ที่ท าการจอง 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีใน

กรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 
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