
 

 

 

 

 

 
  บินสู่ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน TIGERAIR  
 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมวิว)  

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อบปิ้งซีเหมนิติง ฟงเจียไนทม์าร์เก็ต 
พิเศษ...อาบน ้าแร่ 1 คืน 

ก้าหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2560 



 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั น 3  เค้าเตอร์ 5 สายการบิน 

TIGERAIR โดยมี  เจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส้าหรับทุกท่านและน้าท่านโหลดสัมภาระ 
    20.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน TIGERAIR เท่ียวบินท่ี TR506 
 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.30 น. (+1)  ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด ของประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  

 น้าท่านเดินทางสูท่ี่พัก โรงแรม HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่
เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบตจากนั้นน าท่านสู่เมืองไถหนานน าท่าน
ขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้าน
เหรียญไต้หวัน  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของพระถังซามจั๋งที่ ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียน 

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน 

วันที่สอง    ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ้าจั๋ง – แวะชิมชาอู   
หลง 

    ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี ยไนท์มาเก็ต 



 กวง เมื่อปี ค.ศ.1965 พร้อมให้ท่านล่องเรือชมวิวริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า
งดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนล
ซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่
นับจากความสูงระดับ  600-2,000 เมตรมีความยาว 33 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นท าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่ง
เป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า“สุริยันจันทรา” จากนั้นน าท่าน ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทาง
แถบ อารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม
และพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่น ามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิด
ต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย  น าท่านสู่ ตลาดฟงเจี ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มี
ชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า 
ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  

 *** อิสระอาหารค่้า เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** 

 
 น้าท่านเดินทางสูท่ี่พัก โรงแรม KING BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 หลังอาหารน าท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรดและขนมอื่นๆอีกมากมายที่ ร้านขนม

เหว่ยเก๋อ น าท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงคุณงาม

วันที่สาม      ไทจง – ขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ นตึก) - 
 ตลาดซีเหมินติง - พักโรงแรมอาบน ้าแร่ 



ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 

ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่าน

เจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบ

การก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 

ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า 

พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ปะการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ าค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์
ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน 
มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ เมื่อ
สวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูก
ค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญ่ีปุ่น 
และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1 ,800 เมตร 
มีการค้นพบว่าเร่ิมมีการน ามาท าเคร่ืองประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดับส าหรับราชวงศ์
และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดใน
โลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของ
แผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่
ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (ไม่รวมบัตรขึ นตึกไทเป 101)  น าท่านเดินทาง
สู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยาม สแควร์ใน
กรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่น
มากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย  



 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    

พักท่ีโรงแรม  ATAMI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ 

ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่  น ้าแร่แล้วจะท้าให้

 ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น *** กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผม*** 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจี่หลง จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง

ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทอง
และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่
ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียน
เตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาชื่น
ชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ท าให้จิ่วเฟิ่นกลับมา
คึกคักชีวิตชีวาอีกคร้ัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่
โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝาก
ได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ท าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี ชุมชนโบราณเลียบแม่น ้าผิงเจียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองเทศกาลโคม
ไฟ คนส่วนใหญ่จะมาปล่อยโคมไฟที่เมืองแห่งนี้เพื่อขอพรเร่ืองความโชคดีและความรัก  

วันท่ีส่ี หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – ชุมชนโบราณผิงซี  DUTY FREE – กรุงเทพฯ  



 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
15.40 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TIGERAIR เท่ียวบินท่ี TR505 
 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 
18.45 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ 

  เลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา 

            โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหัก 

  ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

 
ก้าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก
มีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่้ากว่า12ปี) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

12 – 15 กรกฎาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

19 – 22 กรกฎาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

26 – 29 กรกฎาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

02 – 05 สิงหาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

09 – 12 สิงหาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

16 – 19 สิงหาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

23 – 26 สิงหาคม 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,900.- 

15 – 18 กรกฎาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

22 – 25 กรกฎาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

28 – 31 กรกฎาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

04 – 07 สิงหาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

05 – 08 สิงหาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

18 – 21 สิงหาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

19 – 22 สิงหาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

26 – 29 สิงหาคม 2560 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 
 
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเท่ียวตามรายการ ซึ่งอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณา
ให้ท่านช้าระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวและร้านค้า
ต่างๆ  

 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั ง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนท้าการซื อบัตรโดยสารภายในประเทศท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 



อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ก าหนดไว้ในรายการ 

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม                                                                                                                                                                                             
 ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

 ไกด์ และคนขับรถ 1,200  NTD ต่อคน (ลูกค้า) ทั้งทริปการเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 

ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

 กรุณาช้าระค่ามัดจ้าจ้านวนเงิน 8,000 บาท   หลังจากการจองภายใน 15 วัน( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ )   โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน ) 
ชื่อบัญชี       นายโสฬส ศิริวัลลภ 
เลขท่ีบัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่  ผู้จองยกเลิกการ
เดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่
มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออก
ตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง
เท่านั้น ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวัน เดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อต๋ัว 2,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 



   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก  
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
 จ านวนผู้เดินทางขั้นต่ าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์

การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านัน้ 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผล

ใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่  และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 
 IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 
 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  MAH หรือน้อยกว่า 100 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีการจ ากัด

จ านวน  
 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000  MAH หรือ 160 WH ห้ามน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี ห้ามน าแบตเตอร่ี

ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 
 การใช้งานอินเตอร์เน็ตในไต้หวัน แนะน าให้ลูกค้าทุกท่านใช้ซิมท้องถิ่นของประเทศไต้หวันจะดีที่สุด ซึ่ง สามารถซื้อได้

ในสนามบินเถาหยวน ราคาจะแตกต่างกันไปตามแพ็คเกต ประมาณ 300 – 450 TWD สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G 4G 
ได้ไม่จ ากัด  การซื้อซิมนั้นใช้แค่เพียงพาสสปอต์ และเงินTWD เท่านั้น 



 การโทรกลับประเทศไทย มีวิธีการกดหมายเลขดังนี้  019 + Country code + Telephone number ไม่มี 0 ยกตัวอย่างเช่น 
019+66+(0ไม่ต้องใส่)894977382 เท่านี้ก็สามารถโทรกลับที่ไทยได้แล้ว ส าหรับเบอร์บ้านก็เป็น 019662+เบอร์บ้านของ
ท่านหากเงินหมด ก็สามารถเติมเงินได้ที่ 7-11, Family Mart, Hi-Life และร้าน OK MART ทั่วไป 


