
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วไต้หวนั 5วนั3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE(GT-TPE-CI03) 

ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซั่น ... พร้อมน่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น 
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนั จันทรา ชมความงามธรรมชาติของทีอ่ทุยานเย๋หลิว่ 

ช้อปป้ิงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ช้อปป้ิงแบรนด์เนม GLORIA OUTLET 
 

 



 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES รวม
น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กิโลกรัมโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่วบินที ่CI838 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรนดัหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน) หลงัจำกท่ำนไดผ้ำ่นพิธีกำรตรวจ
คนเขำ้เมืองและศุลกำกรแลว้ รับประทานอาหารว่างบนรถ MCDONALD  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงโดยรถ
โคช้สู่ เมืองเจียอี ้น ำท่ำนเท่ียวชม หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ เป็นหมู่บำ้นจ ำลองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมเน่ืองจำกเมืองเจียอ้ีน้ี
เป็นเมืองท่ีตั้งของอุทยำนอำหล่ีซนัท่ีในยคุสมยัญ่ีปุ่นปกครองไตห้วนัใชเ้มืองน้ีเป็นสถำนท่ีอยูอ่ำศยัของเหล่ำ
ทหำรญ่ีปุ่นและในอดีตมีกำรสร้ำงทำงรถไฟจำกเมืองเจียอ้ีข้ึนสู่ภูเขำอำหล่ีซนัเพื่อใชล้  ำเลียงไมส้นพนัปีของ
ไตห้วนัลงมำยงัพื้นล่ำง ท ำให้เมืองเจียอ้ียงัคงมีกล่ินอำยวฒันธรรมของญ่ีปุ่นหลงเหลืออยูบ่ำ้ง ภำยในจะเป็น
ร้ำนคำ้ขำยของสไตลญ่ี์ปุ่น 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ROYAL CHIA YI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงข้ึนสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ท่ีมีควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลกวำ่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลำนัง่รถ
ข้ึนเขำประมำณ 1.5-2 ชม.) ระหวำ่งทำงท่ีวิง่ข้ึนเขำสูงไปเร่ือยๆ ท่ำนจะไดช้มววิภูเขำสูงเรียงรำยกนัไต่ตวักนั
สลบักบักอ้นเมฆเป็นวิวท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจยิ่งนกั เดินทำงเขำ้สู่อุทยำนอำหล่ีซนั เป็นอุทยำนท่ีมีควำมสวยงำม
และมีช่ือเสียงโด่งดงัมำกของไตห้วนั น ำท่ำนเดินชมป่ำสนพนัปีเป็นลกัษณะทำงเดินข้ึนลงไล่ระดบัแบบ
ขั้นบนัไดสลบัทำงรำบสองขำ้งทำงเป็นป่ำสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบริเวณกวำ้ง ป่ำสนแห่งน้ีมีอำยุมำกกวำ่ 100 
ปี ท่ำนจะถ่ำยรูปรอบๆ พร้อมกบัเดินชิวกบัอำกำศเย็นสบำยสูดโอโซนได้อย่ำงเต็มท่ี จำกนั้น น าท่านน่ัง
รถไฟโบราณ เส้นทำงรถไฟสำยอำหล่ีซนัท่ีญ่ีปุ่นมีกำรสร้ำงข้ึนตั้งแต่ คศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไตห้วนั 
เพื่อใช้เป็นเส้นทำงล ำเลียงไมส้นใหญ่บนเขำอำหล่ีซันลงมำยงัพื้นท่ีด้ำนล่ำง เส้นทำงรถไฟสำยน้ีสูงเป็น
อนัดบัท่ี 13 ของโลก และสูงเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย ***ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนท่านจะได้ชมดอกซากุระ
ของไต้หวนับนอุทยานอาหลีซั่น หมายเหตุขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของช่วงทีเ่ดินทาง *** 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี ้– หมู่บ้านไม้ฮิโนก ิ

วนัทีส่อง อทุยานอาหลีซั่น – น่ังรถไฟโบราณอาหลีซั่น – เมืองไถจง-ช้อปป้ิงฝงเจี่ยไนท์ 



 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้เมืองบนอาหลีซั่น  
บ่าย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไถจง เมืองส ำคญัทำงภำคกลำง น ำท่ำนช้อปป้ิง ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์

เก็ต ตลำดกลำงคืนท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองไถจงมีสินคำ้หลำกหลำยประเภททั้งแบบแผงลอยและร้ำนยี่ห้อแบ

รนด์ระดบักลำง ร้ำนเคร่ืองส ำอำงค์จำกญ่ีปุ่น ร้ำนรองเทำ้กีฬำยี่ห้อต่ำงๆ เส้ือผำ้หลำกหลำยยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อ

ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแล้วกว่ำ 100 ร้ำนคำ้ให้ท่ำนไดเ้ลือกแวะซ้ือ แวะชมตำมใจชอบ หำกท่ำนใด

ไม่ใช่ขำช้อปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบ่ือเพรำะตลำดแห่งน้ียงัเป็นตลำดท่ีรวบรวมอำหำรทอ้งถ่ิน อำหำรทำนเล่น

หรือทำนจริงจงัแหล่งใหญ่ท่ีสุดของไถจงอีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  AERIS HOTEL TAICHUNG หรือเทยีบเท่า 

   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 เดินทำงสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเล น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยนั-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสำบน ้ำจืดท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัเส้นทำงรอบทะเลสำบมี
ควำมยำวถึง 33 กิโลเมตร หำกมองจำกมุมสูงทะเลสำบแห่งน้ีจะมีรูปร่ำงคร่ึงบนเหมือนพระอำทิตย ์คร่ึงล่ำง
เหมือนพระจนัทร์เส้ียวท่ีก ำลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต ำแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พื้นท่ีบริเวณน้ีถือ
วำ่เป็นจุดรับพลงัมงักรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไตห้วนั น าท่านน่ังเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมควำมงำม
บรรยำกำศรอบๆ ทะเลสำบแห่งน้ี จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วดัพระถังซัมจั๋ง นมสักำรพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมั
จัง๋ ท่ีอญัเชิญมำจำกชมพูทวปีและยงัเป็นจุดชมววิทะเลสำบในมุมสูงอีกดว้ย ท่ำนจะไดถ่้ำยรูปกบัมุมทีสวย
ท่ีสุดของทะเลสำบสุริยนั จนัทรำ   จำกนั้นน ำท่ำนกรำบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวนิหวู่ เช่น ศำสดำขงจ้ือ เทพ
เจำ้แห่งปัญญำ และเทพกวนอู เทพเจำ้แห่งควำมซ่ือสัตย ์และเทพเจำ้แห่งควำมรักองคใ์หม่ล่ำสุดหรือท่ีเรำรู้จกั
กนัในนำม “เฒ่ำจนัทรำ” ท่ีมีช่ือเสียงมำกในดำ้นควำมรักท่ีวดัหลงซนัไทเป วดัน้ีถือวำ่เป็นจุดศูนยร์วมของ
เทพเจำ้ส ำคญัท่ีท่ำนสำมำรถมำขอพรไดค้รบทุกควำมปรำรถนำท่ีวดัน้ีส่ิงท่ีน่ำสนใจยงัไม่หมดแค่น้ียงัมีสิงโต
หินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นำ้วดั ซ่ึงมีมูลค่ำตวัละ 1 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์ไตห้วนัเป็นฉำกหลงัใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปคู่
อีก  

วนัทีส่าม เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ –เมืองไทเป – 

ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – ซ่ือหลนิไนท์ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)



 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดีไต้หวนั  

บ่าย สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ถึงไทเปน ำท่ำนเลือกซ้ือของฝำก ท่ี 
ร้ำนพำยสับปะรด ท่ีถือวำ่เป็นขนมสัญลกัษณ์ของไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ ำชำติเลยก็วำ่ไดแ้นะน ำให้
ท่ำนซ้ือเป็นขนมฝำกแก่คนทำงบำ้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพำยสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) น ำ
ท่ำนช้อปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลำดท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในดำ้นอำหำรทอ้งถ่ินของ
ไตห้วนั มีร้ำนอำหำรมำกกวำ่ 80 ร้ำนให้ท่ำนไดเ้ลือกทำนเลือกชิมกนัแบบสไตล์ทอ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมี
สินคำ้พื้นเมือง สินคำ้แฟชัน่วยัรุ่น  ร้ำนรองเทำ้กีฬำยีห่อ้ต่ำง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  CU  HOTEL TAIPEI หรือเทยีบเท่า 

   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือวำ่เป็นจุดแลนด์มำร์คของไตห้วนั หำกท่ำนมำไตห้วนัแลว้ไม่มี
รูปคู่กบัตึกไทเป 101 นั่นแปลว่ำ ท่ำนมำยงัไม่ถึงไตห้วนั ! .. โครงสร้ำงของตึกน้ีแสดงถึงควำมสำมำรถ
ทำงดำ้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพรำะตึกแห่งน้ีตึกท่ีมีควำมสูงถึง 508 เมตร ภำยในตวัอำคำรมีลูกตุม้ขนำด
ใหญ่หนกักวำ่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว ้และช่วยกำรสั่นสะเทือนเวลำท่ีเกิดแผน่ดินไหวและใน
อดีตยงัเคยสูงท่ีสุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงควำมเป็นท่ี 1 ของไวไ้ดคื้อลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก (ไม่รวม
ค่ำข้ึนลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพื่อข้ึนจุดชมวิวชั้น 89 รำคำ 600 NTD )  แวะช้อปป้ิงร้ำน GERMANIUM ท่ี
ข้ึนช่ือเร่ืองสร้อยขอ้มือ GERMANIUM ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธำตุเจอมำเน่ียม ท่ีมีคุณสมบติั ท ำ
ให้เลือดลมเดินดีข้ึน เพิ่มควำมกระปร้ีกระเปร่ำ และคลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรังแดง ปะกำรังน ้ ำลึกท่ี
เป็นอญัมณีล ้ำค่ำท่ีหำยำกซ่ึงมีอยูไ่ม่ก่ีท่ีในโลก 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูสุกีช้าบูไต้หวนั 1 เซ็ท/ท่าน  
บ่าย น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึงอดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลำในกำร

สร้ำงถึง 3 ปี สร้ำงแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมำณ 205 แสนตำรำงเมตร ดำ้นในตวัอำคำรประกอบ
ไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส ำคญัคือห้องแกลลอร่ีรูปภำพต่ำงๆ ของอดีตประธำนำธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภำพ

วนัทีส่ี่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกช้ัน89) – GERMANIUM POWER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – 

ช้อปป้ิงซีเหมนิติง  



ของ ท่ำนมำดำม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมำดำมของท่ำนเจียงนัน่เอง ภำยในห้องน้ีไม่ไดมี้แค่รูปภำพเท่ำนั้นท่ีเล่ำ
เร่ืองรำวชีวประวติัของท่ำนทั้งสองแต่ยงัมีขำ้วของเคร่ืองใช้ เส้ือผำ้ รถยนต์กนักระสุนประจ ำต ำแหน่งท่ีจดั
แสดงไวอ้ย่ำงน่ำสนใจให้ท่ำนไดเ้ลือกชมเลือกถ่ำยรูปพร้อมฟังเร่ืองรำวทำงประวติัศำสตร์ไปพร้อมกบัส่ิง
เหล่ำน้ี และอีกหน่ึงส่วนท่ีส ำคญัคือบริเวณชั้น 4 จดัแสดงรูปป้ันขนำดใหญ่ของท่ำนอดีตประธำนำธิบดีเจียง
ไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีกำรจดัโชวก์ำรเปล่ียนเวรของเหล่ำหทำรท่ีแสดงควำมเคำรพและภกัดีต่อท่ำน
อดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็คให้ท่ำนได ้ ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่ำเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุด
ของไตห้วนัเลยก็วำ่ได ้หำกเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยำมสแควร์ไตห้วนั หำกเปรียบเทียบกบัเกำหลีก็คือ
เมียงดงไตห้วนั ด้ำนในมีหลำกหลำยแบรนด์สินคำ้ทั้งเส้ือผำ้และรองเทำ้ก่ีฬำยี่ห้อต่ำง ๆ ยงัมีสินคำ้ยี่ห้อ
ทอ้งถ่ินให้เลือกซ้ือ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินคำ้ช้อปป้ิงอย่ำงเดียว ยงัมีร้ำนอำหำรเยอะแยะมำกมำยให้ท่ำนได้
เลือกรับประทำน แนะน ำวำ่พลำดไม่ไดก้บัเมนู น ้ ำแขง็ใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกำหลีซ่ึงตน้ต ำรับ
ของเมนูน้ีอยูท่ี่ซีเหมินติงน่ีเอง       

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  CU HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า 

   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น ำท่ำนสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่ำงทำงก่อนข้ึนเขำไปยงัหมู่บำ้นจ่ิวเฟ่ินท่ำนจะไดเ้ห็นเส้นทำงรถไฟ

แห่งแรกของไตห้วนัท่ีสร้ำงข้ึนในสมยัรำชวงศชิ์ง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่

สมยักษตัริยก์วงสวี้    สมยัรำชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ ำนวนมำกพำกันมำขุดทองท่ีน่ี แต่ในยุคปัจจุบนัน้ีท่ี

หมู่บำ้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บำ้นท่ีมีกำรขำยของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อำหำร และของฝำกแบบพื้นเมืองหรือ

ท่ีเรำเขำ้ใจกนัง่ำยๆ คือหมู่บำ้น OTOP ของไตห้วนันัน่เองและท่ีน่ียงัมีโลเกชัน่ควำมสวยงำมและโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัจนไดรั้บคดัเลือกเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำซีร่ียเ์กำหลี ซีร่ียไ์ตห้วนัและกำร์ตูนแอนิเมชัน่

ของญ่ีปุ่นท่ีฉำยทัว่โลกอยำ่งเร่ือง SPIRITED AWAY  ท ำให้ผูค้นทัว่โลกเห็นฉำกควำมสวยงำมของหมู่บำ้น

จ่ิวเฟ่ินจำกกำร์ตูนเร่ืองน้ีและกลำยเป็นสถำนท่ีเท่ียวยอดนิยมในกำรมำเช็คอินหรือถ่ำยรูปอีกแห่งหน่ึงของ

ไตห้วนั *** หมำยเหตุ หำกทริปเดินทำงไปหมู่บำ้นจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสำร์และอำทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็น

รถเมล์แบบท้องถ่ินข้ึนและลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่ำนจะได้สัมผสับรรยำกำศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่ม

ประสบกำรณ์กำรนัง่รถเมลข์องไตห้วนั *** 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

วนัทีห้่า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – อทุยานเย๋หลิว่ – ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- สนามบินเถาหยวน - 

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยำนแห่งน้ีตั้งอยูท่ำงส่วนเหนือสุดของเกำะไตห้วนั มีลกัษณะ

พื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะกร่อนของน ้ ำทะเลและลมทะเล ท ำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่ำง

ลกัษณะต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ น่ำต่ืนตำทีเดียว โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่ง

ดงัไปทัว่โลก   

  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวนั   

บ่าย ท่ำนแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองส ำอำงช่ือดงัของไตห้วนั มำกมำยหลำย
แบรนด ์ท่ีท่ำนสำมำรถซ้ือเป็นของฝำกแก่คนทำงบำ้นได ้น ำท่ำนสู่ เดินทำงสู่เมืองเถำหยวนเพื่อชอ้ปป้ิง
สินคำ้แบรนดเ์นมท่ี GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนำดใหญ่ มีร้ำนคำ้ทั้งหมด 285 ร้ำน 
ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท่ี์เหล่ำนกัชอ้ปป้ิงรู้จกักนัอยูแ่ลว้ เช่น ARMANI, COACH, MICHAEL KORS, 
LOEWE, JIMMY CHOO, SALVATORE FERRAGAMO, TODS, HUGO BOSS, POLO RALPH 
LAUREN, DUNHILL, LANVIN, KENZO, NIKE, ADIDAS, LE CREUSET และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ดว้ย
รำคำสินคำ้ท่ีถูกกวำ่รำคำตลำดทัว่ไปกวำ่ 35% – 70%เป็นแหล่งรวมสินคำ้แบรนดด์งัชั้นน ำของโลกสินคำ้แบ
รนดท่ี์คุณช่ืนชอบในรำคำพิเศษสุดๆ    

  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน 
23.10 น.  อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดย

เทีย่วบินที ่CI837  
 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

02.00 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
 

*************************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*********************** 
 

*โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวสิัยต่ำง ๆ ท่ีไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั* 

 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก *** 

รายละเอยีด 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 
 **ทวัร์โปรโมช่ันไม่มีราคาเด็ก**  

14 – 18 มี.ค. 61 25,999.- 5,500 

13 – 17 เม.ย. 61  
**สงกรานต์ ** 

35,999.- 6,500 



 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน***  

ส าหรับทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ  

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง 
 และต้องมีหน้าว่างประทบัตราเข้าออกเมืองอย่างต ่า 2 หน้า   

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**เน่ืองจากในรายการมีระบุลงร้านช้อปป้ิง... หากลูกค้ามีความประสงค์จะแยกตัวจากกรุ๊ปไม่ร่วมลงร้าน...ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 500 NTD /ท่าน/ร้าน ** 

 

การช าระค่าบริการ 
 กรุณำมดัจ ำท่ีละ 10,000 บำท *** พีเรียดสงกรำนตม์ดัจ ำ 15,000 บำท *** / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั 

โดยโอนเงินเขำ้บญัชี 
 ธนำคำร  ไทยพำณิชย ์ (สำขำ หน่ึงพนั) 

 ช่ือบญัชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

 เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์ 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 20 วนั กรณี นกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร จ่ ำ ย เ งิ นไม่ ว่ ำ กร ณี
ใดๆ ใหถื้อวำ่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 
 กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ต้องท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดังน้ี วนั

 จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ  ถื อ
วำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 
 

เง่ือนไขการใช้บริการ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ, รูปแบบกำรใหบ้ริกำรหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ปมีกำรคอนเฟริมเดินทำง
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
  3.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 

3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใชจ่้ำย จ ำนวนเงินยอดมดัจ ำ 



3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ่้ำยทั้งหมด   
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
3.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะ
ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯไม่สำมำรถ
ควบคุมไดเ้ช่นกำรนดัหยดุงำน,จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
5.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (โปรแกรมและ
รำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับภำวะอำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั) 
6.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
7.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน10 ท่ำนทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
8.เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกขอ้แลว้    
**ส ำคญั!! บริษทั ท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศไตห้วนัโดยผดิกฎหมำยและ 
ในขั้นตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนั้น 
ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคุเทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่
ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

 ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีท่ีท่ำนจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัหำห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทำงบริษทัอำจมีกำรจดัห้องพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป ** 

 ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
 เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำน ้ำหนกัสัมภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 30 กิโลกรัม ต่อท่ำน 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 



** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทำง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]    
ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ลำ้นบำท]  
ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี    
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง (PASSPORT) และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัและอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ

โทรศพัท ์
 ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำทิปส ำหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  ท่ำนละ 1000 เหรียญดอลล่ำไตห้วนั ต่อท่ำน/ทริป …หวัหนำ้ทวัร์ข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจของลูกคำ้ 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศไตห้วนั ส ำหรับหนงัสือเดินทำงไทย(เล่มขำ้รำชกำร) ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศไตห้วนัมี

ค่ำธรรมเนียม 1,700 บำทต่อท่ำน และค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ 500 บำทต่อท่ำน ใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซ่ีำ 5-7 วนัท ำกำร 
(ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมำยเหตุ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไตห้วนั
ยกเลิกกำรขอวซ่ีำส ำหรับหนงัสือเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเขำ้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวีซ่ำ... แต่หำกมีประกำศจำกทำง
รัฐบำลบงัคบัใชว้ซ่ีำ ทำงบริษทัขอเก็บค่ำวซ่ีำเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตำมจริง  

 

กรณคีณะออกเดินทางได้ 

 คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนข้ึนไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร์) 
 คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเคล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำน
จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบิน
เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ ำเนินกำร ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น 



 ทำงบริษทัไดส้ ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แลว้แต่สำยกำร
บินและช่วงเวลำเดินทำง   

 หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

 นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบิน   
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น  
สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง
คู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนัและบำงโรงแรม
อำจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำนจ ำนวนไม่มำกนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร 
ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำร
เดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ,  
อนัเน่ืองจำกอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ , โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำม
กำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำย
กำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ  ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิ
พิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 
ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อ
เฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้
ให้ทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยั
ของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 



 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
 ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อ

กำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน 
และรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลไตห้วนั 
 


