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** บินตรง..พรอ้มบริการอาหารบนเครือง ** 
**พรอ้มอาบนําแรธ่รรมชาติ** 

ไทเป-พิพิธภณัฑก์ูก้ง-อทุยานเยห่ลวิ-หมู่บา้นโบราณจิวเฟิน-อาบนําแร่ 
ผูหล-ีวดัจงไถฉนัซือ-ลอ่งทะเลสาบสรุิยนัจันทรา-วดัเหวนิหวู-่ไถจง 

ฝงเจียไนทม์ารเ์ก็ต-ไทเป-รา้นพายสบัปะรดเหวยเกอ๋-อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค 
วดัหลงซาน-ชอ้ปปิงยา่นซีเหมินติง-รา้นดิวตีฟรี-ไทเป -รา้นเครืองประดับ 

ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET 
พิเศษ!! สกีุสตูรไตห้วนั เสยีวหลงเปา พระกระโดดกําแพง สเต็กไตห้วนัพรอ้มสลดับาร ์
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดินทาง  ช่วงวนัแม.่... -  สิงหาคม   กรุป๊เดียวเท่านัน!! 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

.  น. คณะพรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมู ิชนั  ประตทูางหมายเลข   เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R 1-8 เจา้หน้าทีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขนึเครอืง 

 
 



 

  

 
 
 
 

วนัทีสอง กรงุเทพฯ-ไทเป-พิพิธภณัฑ์กูก้ง-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน-อาบนําแรธ่รรมชาติ 

.  น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ บินตรงสู่ไทเป  โดยสายการบิน อี วี เอ แอร ์เทียวบินที BR 206 

. น. เดินทางถึงสนามบินเจียงไคเชค เมอืงเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนนันําท่านเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่กรุงไทเป นําท่านชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติกูก้ง พพิิธภัณฑ์ทแีสนงดงามแห่งนีเป็น

สถานทเีกบ็ศลิปวตัถุและผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ บางชนิมคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ยอ้นหลงั

ไปถงึ ,  ปี พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตซิงึเป็นทรีูจ้กักนัวา่เป็นหนึงในพพิธิภณัฑท์ใีหญ่ทสีุดในโลกแห่งน ี

ตงัอยู่ทชีานกรุงไทเปและเป็นสถานทเีกบ็สมบัตแิละวตัถโุบราณของจนีทมีชีอืเสยีงของโลกทปีระเมนิมลูคา่

มไิดก้ว่า ,  ชนิ จากพระราชวงศจ์นีทุกราชวงศร์วมทงัยุคทองทงั  แห่งประวตัศิาสตรจ์นี พพิธิภัณฑ์

แห่งนเีกบ็รวบรวมศลิปวตัถุของจนีทมีมีลูค่ามหาศาลมากทสีดุและยงิใหญ่ทสีุดในโลกเนืองจากศลิปวตัถุท ี

เกบ็รวบรวมไวม้จีาํนวนมาก จงึตอ้งมกีารผลดัเปลยีนหมุนเวยีนในการจดัวางให้ชมศลิปวตัถุทมีอียู่เป็น

จาํนวนมาก แต่วตัถโุบราณชนิเอกทมีชีอืเสยีง เช่น เรอืแกะสลกัจากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว และหยกสี

นําตาลเหมอืนหมสูามชนัจะมใีห้ชมตลอดปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่อทุยานเย่หลิว  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) ซงึเป็นสถานทท่ีองเทยีวทเีป็น

แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เช่น รปูเทยีน ดอกเหด็ เต้าห ู

รงัผงึ ทเีกดิจาก การเคลอืนตวัของเปลอืกโลก และการกดักร่อนของนําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะพระ

เศยีรราชนิ ีรองเทา้เทพธดิา ซงึมชีอืเสยีงทวัในเกาะไตห้วนัและทวัโลก อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจตาม

อธัยาศยั   จากนนันําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ซงึเป็นแหล่งเหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตงัแต่สมยั

กษตัรยิ์กวงสว ีแห่งราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทนีี การโหมขดุทองและแร่ธาตุ

ต่างๆ ทาํให้จาํนวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแต่ความทรงจํา 

จนกระทงัมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชอื” และ “อู๋เหยยีน เตอะซันชวิ” 

ทศันียภาพภูเขาทสีวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดูดนักท่องเทยีวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชนืชม จวิเฟิน

จงึกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอีกครงั ปจัจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแห่งหนึงของไทเป ที

คกึคกัไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมายทเีรยีงรายไปตามทางในหมูบ้่าน จนทําให้ท่านเลอืกซอืเลอืกชมรา้นคา้

ต่างๆ ไดอ้ย่างไม่รูเ้บอื ( กรณีทเีดนิทางไปหมูบ่้านโบราณจวิเฟินในวนัเสาร ์และ วนัอาทติยห์รอืวนัหยุด

ประจาํปีเมอืไปถงึจุดทกีาํหนดจะต้องเปลยีนเป็นรถ Shuttle Bus เพอืเดนิทางขนึลงจวิเฟิน)  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภตัตาคาร  

  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Sakura Bay Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 **อิสระให้ท่านอาบนําแร่ภายในห้องพกัหรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั ** 
 

วนัทีสาม ไทเป-ผหูลี-วดัจงไถฉันซือ-ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินหวู่-ไถจง-ฝงเจียไนท์มารเ์กต็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงผหูลี เมอืงขนึชอืว่ามอีากาศดทีสีุดของไตห้วนั และยงัเป็นแหลง่อาบนําแร่ทดีี

ทสีุดของไตห้วนัอกีดว้ย เนืองจากเมืองนีอยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบดว้ยภเูขาสงูทงัเมอืง จงึทาํใหเ้ป็นเมอืง

ทมีอีากาศบรสิทุธทิสีดุของไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) นําท่านชม วดัจงไถฉันซือ เป็นวดั 



 

  

 

 

 

ใหญ่  ใน  วดัประจําภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัทผีสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเขา้ดว้ยกนั ท่าน

สามารถนมสัการสงิศกัดสิทิธแิละพระโพธสิตัว์หลายๆ องคไ์ดท้นีี และยงัเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์มีหีอ้งเรยีน

ถงึ ,  หอ้ง ไดช้อืวา่เป็นวดัททีนัสมยัมากทสีดุแห่งหนึงในไตห้วนั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูสเตก็พรอ้มสลดับาร ์

บ่าย นําท่าน ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานทที่องเทยีวอกีจุดหนึงทเีป็นทนิียมของชาวไต้หวนัทะเลสาบ

แห่งนมีคีวามยาวถงึ  กโิลเมตร รอบๆ มจุีดสาํคญัทท่ีองเทยีวมากมาย ซงึไดร้บัการกล่าวขานว่า งดงาม

ราวกบัภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตงัอยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National 
Scenic Area ซงึทางการท่องเทยีวไต้หวนัไดก้อ่ตงัขนึเมอืวนัท ี  มกราคม ปี  เพอืบูรณะเมอืงจาก

แผน่ดนิไหวครงัใหญ่เมอืวนัท ี  กนัยายน  รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืนําสู่ยอดเขาที

นบัจากความสงูระดบั  - ,  เมตร มคีวามยาว  กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทมีภีูเขาสลบัซบัซ้อน

ล้อมรอบ ลกัษณะภูมปิระเทศทโีดดเด่นนเีองทาํให้ตวัทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สยีว 

ซงึเป็นทมีาของนามอนัไพเราะวา่ "สุรยินัจนัทรา" นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีลก็ทสีุดในโลก 

พาท่านกราบไหวข้อพรพระถงัซาํจงั เพอืเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและคนในครอบครวั และทวีดันยีงัเป็นจุดชม

วิวทะเลสาบสุรยินัจนัทราทสีวยงามอกีจุดนึง จากนันนําท่านเดนิทางสู ่วดัเหวินหวู ่หรอืวดักวนอู เป็นวดั

ศกัดสิทิธอิกีแห่งของไตห้วนั ซงึภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรปูปนัของศาสดาขงจอื เทพเจ้าแห่งปญัญา และ

เทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซอืสตัย์ เป็นทนัีบถอืของชาวจนีและไตห้วนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน  ตวั ทตีงัอยู่

หน้าวดัซงึมมีลูคา่ตวัละกว่า  ลา้นเหรยีญไต้หวนั จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง เมอืงซึงมี

ความสาํคญัเป็นอนัดบั  ของเกาะไตห้วนั เมอืงนีจะเป็นศนูย์กลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ 

และทางใตข้องเกาะจงึทําให้เมอืงนมีีความคกึคกัอยู่ตลอดเวลา นําท่านสู ่ตลาดฝงเจียไนท์มารเ์กต็ ตลาด

นัดกลางคนืทมีีชอืเสยีงของเมอืงไทจง ใหท่้านไดอ้สิระกบัการชอ้ปปิงเลอืกซอืสงิของทถีกูใจ ท่านทชีนืชอบ

รองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภตัตาคาร พิเศษ…สุกีชาบูสูตรไต้หวนั 

  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Capital Hotel Taichung หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี  ไถจง-ไทเป-ร้านพายสบัปะรดเหวยเก๋อ-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค-วดัหลงซาน-ย่านซีเหมินติง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 จากนันนําท่านเดนิกลบัสูก่รุงไทเป นําท่านแวะชม ร้านเหว่ยเก๋อ  Vigor Kobo  รา้นขนมพายสบัปะรดแบ

รนดด์งัแห่งเกาะไตห้วนั "ขนมพายสบัปะรด หรอื Feng Li Su เป็นขนมทขีนึชอืทไีดร้บัเลอืกให้เป็น "Tourist 

Gift" อย่างเป็นทางการเลยทเีดยีว    ชาวใตห้วนัเชอืวา่ "สบัปะรด" เป็นผลไม้ทนํีามาซงึ  ความรกั + 

ความสาํเรจ็ + ความมงัคงัและราํรวย  จงึเป็นขนมยอดฮติทชีาวไต้หวนัและชาวตา่งชาตนิิยมซอืกนัเป็นของ

ฝาก หรอืหากท่านทไีม่ชอบทานพายสบัปะรดทรีา้นนีกย็งัมขีนมโมจแิละขา้วโพดป๊อปคอรน์หลากรสชาตใิห้

ท่านไดเ้ลอืกซือเป็นของฝากเช่นเดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค ตวัอาคารเป็นหนิ

อ่อนทงัหลงั มลีกัษณะการก่อสร้างคล้ายวหิารเทียนถนัทีปกักงิ ซงึสรา้งจากหนิอ่อนทงัหลงั ศกึษาชวีประวตัิ

และผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็พรอ้มถ่ายรปูกบัรปูปนัทองเหลอืงขนาดใหญ่ทตีงัอยูใ่นโถง

ใหญ่ชนับน ชนัล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและขา้วของเครอืงใชข้องอดตีผูนํ้า ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทงั

หลงั มลีกัษณะการก่อสรา้งคล้ายวหิารเทียนถานทปีกักงิ งดงามตระการตา เป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีง

มากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่ สรา้งดว้ย

สถาปตัยกรรมแบบจนี 



 

  

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูเสียวหลงเป่า 

บ่าย  นําทุกท่านกราบไหวข้อพรพระโพธสิตัวก์วนอมิท ีวดัหลงซานซือ เป็นวดัศกัดสิทิธเิก่าแก่โบราณอายุ  

ปี สรา้งตงัแต่สมยัราชวงศช์งิ ในแต่ละวนัจะมผีู้คนมากราบไหวแ้ละสวดมนตก์นัเป็นจาํนวนมาก วดันีถกู

บูรณะมาแลว้หลายครงัจากความเสยีหายทเีกดิจากแผน่ดนิไหว และทหีนักทสุีดคอืช่วงสงครามโลกครงัท ี  

ซงึวดันเีสยีหายทงัหมด แต่เกดิสงิอัศจรรยค์อื องคพ์ระโพธสิตัว์กวนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นิด

เดยีว นอกจากนยีงัมเีทพเจา้ของลทัธิเต๋าอีกหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร 

 จากนันใหท่้านไปชอ้ปปิงท ีย่านซีเหมินติง แหล่งชอ้ปปิงททีนัสมยัของวยัรุ่นทคีลา้ยสยามเซนเตอรข์อง

เมืองไทย เป็นแหล่งซอืสนิคา้ทผีสมผสานระหว่างสนิคา้ทเีป็นศลิปะจนี และสนิคา้สมยัใหม ่ 

 (เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าหรอือิสระท่องเทียวของท่าน อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยั)  
 ก่อนนําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Crystal Hotel Taipei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า       ไทเป-ช้อปปิงดิวตีฟรี-ไทเป  (ไม่รวมค่าขึนตึกชมวิว)-ร้านเครอืงประดบั- MITSUI OUTLET-สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนันนําท่าน ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที Duty Free Shop ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการช้อปปิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษ ีอาทเิช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-
BAN และอนืๆ อกีมากมาย นําท่านสมัผสัสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไทเป ชมตึกไทเป  (ไม่รวมค่าขึนตึก

ประมาณ  บาท) ตกึนีมคีวามสงูถงึ  เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรชาวไต้หวนั ลกัษณะทาง

สถาปตัยกรรมมกีารผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดงัเดมิกบัสถาปตัยกรรม

แบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชอื ใหเ้ขา้กนักบั

เทคโนโลยลํีายุคไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดคูล้ายปลอ้งไผ ่  ปลอ้งตอ่กนั ซงึบรเิวณชนั  ถงึชนั  เป็น

รา้นค้าแบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ ใหท่้านไดถ่้ายรปูกบัตกึทไีทเป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ..เมนูพระกระโดดกาํแพง 

บ่าย นําท่านแวะชม รา้นสรอ้ยข้อมอืและเครืองประดบั ทเีป็นเครอืงประดบัเพอืสขุภาพ มทีงัแบบสร้อยขอ้มอื 
และ สร้อยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทงัมชีมหยกไต้หวนั และ ปะการงั

แดง เครอืงประดบัลาํค่าของชาวไตห้วนัมาตงัแต่โบราณ จากนนัใหเ้วลาท่านไดช้อ้ปปิงกนัตอ่ท ีMitsui 
Outlets ซึงเป็นเอ้าทเ์ลท็มอลล์ทมีรีา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท่้านไดเ้ลอืกหลากหลายยหี้อ มรีา้นคา้โซนอาหาร

ต่างๆมากมาย ถอืเป็น Shopping center ทใีหญ่ทสีุดแห่งหนึงของไตห้วนั ทนีีรวมรา้นคา้ ทงัจากญปีุ่น 

ไต้หวนั และนานาชาตไิวห้ลากหลายกว่า  รา้น มตีงัแต่แบรนดเ์นมสุดหรจูนถงึแบรนดร์าคาย่อมเยาว์

ตงัแต่ร้านอาหารชอืดงัจนถงึ food court มกีระทงัรา้นหนังสอื Eslite และ พนืทสีาํหรบัเดก็ เรยีกได้วา่ 

เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั  

เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าหรืออิสระท่องเทียวของท่าน อาหารคาํอิสระตามอัธยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

.   น. นําท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบิน อี วี เอ แอร ์ เทียวบินที BR205 

.  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
 



 

  

 
 
 

 

อตัราค่าเดินทาง  ช่วงวนัแม.่... -  สิงหาคม   กรุป๊เดียวเท่านัน!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิน , ทิปคนขบัรถ,และทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท เรียกเกบ็

พร้อมค่าทวัรส่์วนทีเหลือ*** 
 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนีเป็นราคาโปรโมชนัต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า  ท่าน และจะต้อง

ชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันันหากมีการออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอเงิน

คืนหรอื Refund ได้ 

 กรณีท่านทีต้องการแยกวนักลบั ไม่สามารถทาํตวัแยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องสํารองทีนังเดียว และรอ
การยืนยนัการจองจากสายการบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ชาํระค่าใช้จ่ายทีเพิมเติมนัน 
    
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบิน อวีเีอ แอร ์ชนัประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการทรีะบุ, ค่าอาหารและ
เครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทีระบ ุ

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกท่านในระหวา่งการเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิสงูสุด 1,000,000 บาท สาํหรบัซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญ่อายุเกนิ  ปี วงเงนิ

คุม้ครองสงูสุด ,  บาท (ทงันขีนึอยูก่บัเงอืนไขของบรษิัทประกนัภยั) 
 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  

เม.ย.  

 
อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไตห้วนั (ตงัแต่วนัท ี  ส.ค.  เป็นตน้ไป ทางสถานทตูไตห้วนัแจง้ยกเลกิวซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั 

สําหรบันักท่องเทยีวหนังสอืเดนิทางไทย) 

ทวัรไ์ต้หวนั  วนั  คืน (BR)  -  ส.ค.  

ผูใ้หญ่ทา่นละ (พกัหอ้งละ -  ทา่น) ,  
เดก็อายุตํากว่า  ปีพกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ,  

เดก็อายุตํากว่า  ปีพกักบัผูใ้หญ่  ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) ,  
เดก็อายุตํากว่า  ปีพกักบัผูใ้หญ่  ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) ,  
ทา่นทตีอ้งการพกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  



 

  

 
 
 
 

 ค่าวซ่ีาเรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอย่างอนืเกยีวกบัวซ่ีา 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถินและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  ,  บาท 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุในรายการหรอืทสีงัเพิมเอง, คา่
โทรศพัท์, ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 15,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร์สว่นทเีหลอืจะ
ขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ

ทงัหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดแจ้งยกเลิกก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบิน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํ  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาท ิ วาตภัย  
ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั  และหากเกดิกรณี
เหลา่นี การพจิารณาการคนืเงนิจะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการ
ชาํระเงนิคนื บรษิทัฯ จงึจะสามารถคนืเงนิให้แก่ผู้เดนิทางได ้

 บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
 


