
 
 

 

 

ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื 

ซุปตาร.์.. เปิดแลว้จา้าาาา  ไตห้วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนธนัวาคม - เดอืนมนีาคม 2565 

 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต และตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ Daxi Old street 

 ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  
 ชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก 

 ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 
 ชม หนิราชนิ ีที ่อุทยานเหยห่ลิว่ 
 พเิศษ... ปลอ่ยโคมลอย ณ หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน 

น า้ด ืม่บสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผอ่นคลายมาตราการเขา้ไตห้วนั 

(เร ิม่วนัที ่13 ต.ค. 65) 
 

- เดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทีย่ว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั  
 

- ใหน้กัทอ่งเทีย่วการสงัเกตอาการตวัเอง 7 วนั = ไมต่อ้งกกัตวั แตก่รุป๊เดนิทางไม่ถงึ 7 วนั  ใหส้งัเกต

อาการตามจ านวนวนัทีไ่ป โดยนบัวนัทีม่าถงึไตห้วนัเป็นวนัที ่0 และวนัถดัมาจะเป็นวนัที ่1 ของการสงัเกต
อาการ เช่นไป 5 วนั สงัเกตอาการตวัเอง 0+5 วนั หากมอีาการใหต้รวจ ATK ทีไ่ดร้บัจากสนามบนิ 

 

- -นกัทอ่งเทีย่ว จะไดร้บัแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ทีส่นามบนิ ใหต้รวจโควดิดว้ยตวัเอง ในวนัทีเ่ดนิทาง
มาถงึไตห้วนั และขอความรว่มมอืใหต้รวจทุก 2 วนัหากมกีารออกนอกทีพ่กั 

 

-  ไตห้วนัไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวคัซนี อยา่งไรก็ตาม สายการบนิอาจมขีอ้ก าหนดขอ

ใบรบัรองการฉดีวคัซนีจากผูเ้ดนิทาง ใหต้รวจเช็กกบัสายการบนิอกีคร ัง้ 

 

 

 

 
หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  

ลูกทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก เพือ่แจง้กบัเขตหรอืเมอืงทีอ่ยู ่

เจา้หนา้ทีท่ ีเ่กีย่วขอ้ง จะหาสถานทีก่กัตวัทีเ่หมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสุขภาพใน

ทอ้งถิน่ (ผูต้ดิเชือ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลีย่นการเดนิทางขา

กลบัท ัง้ไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

 

 

 

 

ไตห้วนัหา้มน าเขา้หรอืน าสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารสกดัจากกญัชาหรอืกนัชงมาไตห้วนั 

(หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสูงสุดจ าคุกตลอดชวีติ หรอืจ าคุกสบิปีขึน้ไป ปรบัไมเ่กนิ 

15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

01 – 04 ธนัวาคม 2565 203,888 4,500 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 

(วนัหยุดวนัรฐัธรรมนูญ) 

20,888 4,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 18,888 4,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 21,888 4,500 

29 ธนัวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566  

(วนัหยุดปีใหม)่ 

30,888 7,500 

05 – 08 มกราคม 2566 18,888 4,500 

12 – 15 มกราคม 2566 18,888 4,500 

02 – 05 กุมภาพนัธ ์2566 17,888 4,500 

09 – 12 กุมภาพนัธ ์2566 19,888 4,500 

02 – 05 มนีาคม 2566 20,888 4,500 

09 – 12 มนีาคม 2566 17,888 4,500 

16 – 19 มนีาคม 2566 16,888 4,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาตเิมืองเถาหยวน 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก – วดัหลงซาน - ยา่นซเีหมนิตงิ 

 

 

07.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 4  เคาน์เตอร ์
G สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่าน
และน าท่านโหลดสัมภาระ  

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่
VZ562  

14.40 น.  ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 45 นาท ี(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

เมอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมืองไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที่ 
19 สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น 

โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็น
หนึง่ในเมอืงขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีที่มยี่านการคา้ทีม่ีชือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนื

ที่คกึคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีประสทิธภิาพ รวมถงึเป็นที่ตัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคย
เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั  แบบ SET BOX  (1) 

 เดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่ถือไดว้่าเป็น

สัญญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนึง่ ตัง้โดดเดน่อยู่กลางจตรุัสเสรภีาพ ถูกสรา้งเพือ่ร าลกึและเทดิทูนถงึ

อดีตประธานาธบิดี เจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดร้ับความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน 

สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิออ่นทัง้ 4 ดา้น หลังคา

สนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศ

จีน บันไดดา้นหนา้มีทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมีรูปปั้นจ าลอง

ของท่าน เจยีง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทองสัมฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของ

ท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใชใ้นการ

ปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ และไฮไลทอ์กีอย่างหนึ่งคอื “พธิี

เปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทุกๆ ตน้ช่ัวโมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อว่า วดัเขามงักร  ซึง่เป็นวัดที่

เกา่แกท่ีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมาจากมณฑลฝูเจีย้น 

และไดร้ับการบรูณะปฏสัิงขรณ์หลายครัง้ตามกาลเวลา อกีทัง้เป็นสถานที่ประดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์เทพ



เจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสัิตวก์วนอมิพระประธานของวัด เจา้แม่ทับทมิ เทพเจา้กวนอู 

เป็นตน้ ท่านสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มคีวามสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคืน ย่านซีเหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนท์มาเก็ตที่มี
ชือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกับย่าน

สยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที่ยว สนิคา้ที่นี่จะมี
ทัง้สนิคา้แฟช่ันท่ัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มี

รา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด 
อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟช่ันเทรนใหม่ทีห่ลากหลายตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Ximending Night Market (2)  

ทีพ่กั โรงแรม  Papa Whale  Ximending ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง      Cosmetics Shop – อุทยานเหยห่ลิว่ – เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน  – เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน  

ปลอ่ยโคมขงหมงิ – ตกึไทเป 101 - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง รา้น Cosmetics Shop ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ในสถานทีช่อ้ปป้ิงที่ตอ้งไป
เยอืนสักครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถูกว่าทีป่ระเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์ี่
ผลติขึน้เองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศ

เกาหลี หรือแมก้ระทัง้ญี่ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่
น าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกว่าดว้ยซ ้า อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานเหย่หลิว่ (Yehliu Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

เป็นชายหาดที่มชีือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อนของ

น ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น 

หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ซึง่มีชือ่เสยีงท่ัวทัง้เกาะไตห้วัน และ 

ท่ัวโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูซฟู๊ีด ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตั ้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยทวิเขา และ

มองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแหง่นี้อดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ีชือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้

แหง่ราชวงศช์งิ โดยตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่ทองค า ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วนั

ขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ี่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและ

คกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 

1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอย่าง

สตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรือ่ง  
“SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของ

เมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ 

รา้นอาหาร เป็นตน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซี หรือที่รูก้ันในชื่อเสน้ทางรถไฟผงิซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก

ภาพยนตรร์ักโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่หง่นี้เป็นหนึง่ในฉาก

ทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลย

ทเีดยีวอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ใน

พื้นที่ของเมืองผิงซ ีเป็นหมู่บา้นที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่หง่นี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ทีแ่หง่มจีะ

มีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1

จากนั้นน าทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของท่านสู่สรวงสวรรค ์(พเิศษ 

โคมขงหมงิ 1 โคม/4 ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรือเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง 

 น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูที่สดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึทีสู่งที่สุด

ในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทัีง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้ง
สรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท่้านเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ท่ัวไป ไปจนถงึสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรล

ของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ            ชัน้ 88,89,91 
เป็นชัน้ที่จะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูกออกแบบโดย

สถาปนิคชาวไตห้วัน คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง
วทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คอืเทคโนโลยลีดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดม
เปอร ์อันทันสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กับการตกแตง่ดว้ยรูปหัวมังกรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่ง

ชัน้เพื่อขับไล่ภูตผิีปิศาจ ตามหลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนี้ยังมีลฟิทท์ี่เร็ว
ที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที ใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพียง 37 วนิาที

เท่านัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 



 

น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคนืที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชือ่เสยีงโด่งดังอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Shilin Night Market 

ทีพ่กั โรงแรม Papa Whale Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม      ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ– ขนมพายสบัปะรด - เมอืงนานโถ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  

  วดัพระถงัซมัจ ัง่ - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - เมอืงไถจง - ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่  

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครื่องประดับที่ท าจาก

เจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ ปวด

ขอ้ และยังสามารถดูดรังสตีา่งๆ เช่น แสงจากทีว ีหรือ รังสจีากโทรศัพทม์ือถือ ไดอ้กีดว้ย เจอร์เมเนียม

ถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยก

ตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี 

 น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสบัปะรด ขนมที่ถือไดว้่ามี
แหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยม
สับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเลก็นอ้ย ผสม
กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้ีรสชาตทิี่กลมกล่อมจนเป็นที่

นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ท าใหข้นม

พายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึน้ชื่อของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่
ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนม
พายสับปะรดแลว้ ยังมีขนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืก

ซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้ก
ท่านเดนิเลอืกซือ้ขนม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช ัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูปลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน 

ตัง้อยู่ในเมืองหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สูงเหนือกว่าระดับน ้าทะเล

ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีทั่ง้หมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวามสงู

ตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จุดเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมือ่มองในมุมสูง 

ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทร์เสีย้ว 

โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่



ทีส่วยงามอกีหลายแหง่ สถานทีแ่หง่นี้จงึนับเป็นแหลง่ท่องเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเที่ยว

ท่ัวโลกและคูร่ักชาวไตห้วันเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ันเชญิ

มาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสุรยิันจันทรา วัดนี้มรีูปปั้นพระถังซัม

จั๋งใหน้มัสการ อกีทัง้มีววิทะเลสาบที่สวยงาม และพพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจั๋ง ภายใน

วัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

  น าท่านเดนิทางสู่ วดัเหวนิหวู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตัง้อยู่

ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ

ออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิง่ ประเทศจนี 

ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ 

ประชาชนชาวไตห้วันนับถือองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอเูป็นภาค

หนึ่งขององค์เง็กเซียนฮอ้งเต ้ที่จุตลิงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ 

คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง  

 น าท่านแวะ ชมิชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ดว้ย

สภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าใหช้าที่นี่มีรสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์า

ของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและ

เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

  



 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 ของ
มณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ช ัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ที่สุดของ

ประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหาร

นานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มีสิง่ที่น่าสนใจ

ส าหรับทุกวัย  เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Feng Chia Night Market 

ทีพ่กั  โรงแรม CU Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่    เมอืงเถาหยวน  - Daxi Old street - ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน –  

  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 เดนิทางกลับสู ่เมอืงเถาหยวน  น าท่านเดนิเลน่ Daxi Old street ถนนเสน้โบราณทีส่ดุของไตห้วัน เป็น

ตลาดโบราณ รวบรวมของโบราณ ทัง้ขนมโบราณ อาหารพื้นเมือง และยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปสวย ท่าน

สามารถกับตกึและรา้นคา้ในย่านนี้ ซึง่ความเก่าแก่และ ความคลาสซกิของสถาปัตกรรมในสไตลบ์าร็อค

ญีปุ่่ น ประดับดว้ยรูปปั้นแกะสลักอันสวยงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 น าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

15.40 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ563 

18.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

- เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรือหลงั

จากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครื่องบนิไว้อย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นี้เพื่อ

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหก้บันกัท่องเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้    

- ถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวั

ออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

 

 

 

 

 

 



ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนั

เนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว 

ตามกฎหมายของไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับชาวตา่งชาต ิส าหรับประเทศทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี 

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไม่รวมค่าเปลี่ยนแปลง/ ค่าเลื่อนต ั๋วเครือ่งบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรือต่างประเทศในกรณีที่

ผลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม

เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร  ์(มีไกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีไ่ตห้วนั) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง
, การนดัหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่  

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซ่ีา ทางบรษิทัขอ

เก็บคา่วซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด *** 

 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สสามารถใหบ้รกิารวันละ 11 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ

ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


