
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 5 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร ์ 



 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง  (-/-/-) 

 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 7 

  เคาทเ์ตอรส์ายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจ ัง๋ – วดั

เหวนิหวู ่– เจยีอี้    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบนิที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ อิ่มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นช่ือของไตห้วนั 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง หนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ช ัว่โมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือ SUN 

MOON LAKE แหล่งน า้จืดใหญ่ที่ สุดบนเกาะไตห้วนั ที่มาของชื่อ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะ

คลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ย

พระจนัทร ์ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บน า้ท  า

ใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 750 เมตร 

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จึงมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน า้ในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดร้บั

การดูแลเรื่องความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครดั 

สกัการะ อฐัิของพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ หรือ วดัเสวียนกวง ตัง้อยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื่อของพระใน

สมยัราชวงศถ์งัที่เดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอฐัขิองท่านทางการประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแล

รกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจุบนัอฐัิของท่านไดเ้ก็บรกัษาไวท้ี่นี่ 



 

 น าท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรือ วดักวนอู วดัแห่งนี้

เป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นหลงัจากท าการสรา้งเขื่อนท าใหว้ดั

เก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสรา้งคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้

กวนอู เทพเจา้แห่งความซื้อสตัย ์และคุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ

กวนอู ณ วดั เหวนิหวูน้ี่ ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจยีอี้ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้นใหท้่านไดเ้ลือกสรร หมู ไก ่เน้ือ ปลา และ บุปเฟ่ตส์ลดับาร ์

 

ที่พกั Ali Mountain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว (เมืองเจยีอี้ ) พกั 1 คืน 

 

วนัที่สาม เจยีอี้  - อทุยานอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี – รา้นใบชา – ไถจง – ไนทม์ารเ์กต็  

 (เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากน้ัน เดนิทางเดนิทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มคีวามสวยงามและ

มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั  น าท่านเดินชมอุทยาน ตามเสน้ทาง

ธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปี

และชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนัน้ น าท่านสกัการะเจา้

พ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลซีาน จากนัน้ น าท่านนั ่ง

รถไฟโบราณ ชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของอุทยานที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไม ้

และดอกไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้นเมือง 

จากน้ัน น าท่านชิมชาอูห่ลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อใหท้่านไดช้งชาอย่างถูกวธิีและไดร้บัประโยชนจ์ากการดื่มชา 

ท ัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮวัเหลยีน และเลอืกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

น าท่าน เดนิทางกลบัเมอืงไถจง  



 

น าท่านเดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนท์

มาเก็ต ถนนคนเดินของเมอืงไถจง สถานที่แห่งนี้ติดกบัหมายลยัฟ่ง

เจี ๋ยท าใหม้ีน ักศึกษาของมหาลยัมาเดินเป็นจ านวนมาก มีสิ้ นคา้

หลากหลายมากมากใหท้่านไดเ้ลือกสรร จ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วน

ใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ท ัง้มื้อหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอด

ฮอทสตาร ์ชานมไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงย่าง ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเกต็ 

ที่พกั Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) พกั 2 คืน 

 

วนัที่สี ่ ไทเป – รา้นขนมพายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ลิ่ว - ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง – อนุสรณ์สถาน เจยีงไค

เช็ค – ถา่ยรูปกบัตึกไทเป 101 - ชอปป้ิงซีเหมนิติง  (เชา้/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นน้ีเป็นรา้นซึ่งไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ 

ราคายอ่มเยาปลอดภาษสีนิคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผ่น ขา้ว

ตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแหง่ชาติเยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทาง

ธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้น

จากการเคลือ่นที่ของแผนเปลอืกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่าง

ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของน า้ทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที่ 

หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และ

ฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกน า้ทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตลจ์นี 

จากน้ัน น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึ่งท  าเป็นเครื่องประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ่งมี

การฝังแร่Germanium ลงไปมคีุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ปรบัความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ัน้ลง

และภายในศูนยแ์ห่งนี้ยงัมผีลติภณัฑเ์ครื่องประดบัจาก ปะการงัสแีดง อญัมณีล  า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ท ัง้จี้ประดบั 

แหวน ต่างๆ ท ัง้ยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึ่งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบ ารมีในการปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  



 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไตห้วนั รวบรวม ประวตัิ  ของใชส้  าคญั รถ และ จ าลองหอ้งท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยงัมพีระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที่ 9 ของไทย ครัง้เสดจ็เยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที่ 5 

มถินุายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์ีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรกัษาการรูป

ปัน้ส าริด ท่านเจียงไคเชค็ ซึ่งจะเปลีย่นเวรทุกๆช ัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานคร

ไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก 

ไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม” 

ตึก ไทเป 101 มจี านวนช ัน้ท ัง้หมด 101 ช ัน้ และ ช ัน้ใตด้ินอีก 5 ช ัน้ 

ช ัน้ 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA 

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

ค า่ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมินติง (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) หรือที่คน

ไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ็ปป้ิงของวยัรุ่น

และวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ย

เช่นกนั ในย่านนี้ เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง 

เขยีว น า้เงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสี

ไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA 

TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ  

ที่พกั Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว (เมืองเถาหยวน)  

 

วนัที่หา้ ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบนิดอนเมือง  (เชา้/-/-) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.55 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบนิที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


 

14.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไตห้วนั 2 อทุยาน อทุยานอาลซีาน อทุยานเยห๋ลิ่ว  

ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5 วนั 3 คืน  โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

20 เม.ย. 61 24 เม.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

01 พ.ค. 61 05 พ.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

04 พ.ค. 61 08 พ.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

11 พ.ค. 61 15 พ.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

18 พ.ค. 61 22 พ.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

25 พ.ค. 61 29 พ.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

01 มิ.ย. 61 05 มิ.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

08 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

15 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

29 มิ.ย. 61 03 ก.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

06 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

13 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

03 ส.ค. 61 07 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

07 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

10 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

17 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

24 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 



 

07 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

14 ก.ย. 61 18 ก.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

21 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

25 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

28 ก.ย. 61 02 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

02 ต.ค. 61 06 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

05 ต.ค. 61 09 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

09 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

16 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 30 16,900 16,900 16,500 4,000 

19 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 30 17,900 17,900 17,500 4,000 

23 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 30 15,900 15,900 15,500 4,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินไป -กลบัพรอ้มคณะ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ไม่สามารถระบุที่นัง่ได ้โดยทางสายการบินจะเป็นผูก้ าหนด 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือตอ้งการพกัเดี่ยวท่านสามารถช าระ

ค่าบริการเพิ่มเติมไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดินทางเท่าน้ัน 

- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึ้นเครื่องไดท้่านละ 7 กก./1ใบ 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย 



 

- ค่าวซี่าเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั) 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,000 NT/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทริป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
**ขณะน้ีนักท่องเที่ยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซี่าหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซีา่เขา้ออกปกติ ทางทวัร ์

จะตอ้งเรียกเกบ็ค่าวซี่าเพิ่มอกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกวา่ตามที่สถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิคะ 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 

วนั มิฉะน้ันถอืวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

2. กรณียกเลิก 

➢ ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

➢ ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์80%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

➢ ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี

เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้ง

น าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

5. ในกรณีมีการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ ตอ้งสอบถามเจา้หนา้ที่ขายทุกคร ัง้กอ่นท าการจอง 

6. ลูกคา้ที่ไม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ที่ระบุตามรายการเพิ่มท่านละ 300 NTD/รา้น 

7. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 



 

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั 

ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง** 
 


