
 
  
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - หน้าที่1 -



 
  
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - หน้าที่2 -



 
  
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

07.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ

เวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เทีย่วบนิที ่VZ 562 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ) 

 
 

 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินท่ี

ไต้หวัน เร็วกกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

จากนั้น เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ท่ียังคงความเป็นอดีตท้ังใน

ส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการต้ังแต่ยุคท่ีประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ใน

อดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการ

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่า

สายผิงซ ี• ถนนโบราณจ๋ิวเฟิ่ น • แช่นา้แร ่       
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พัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าท่ีมีอายุ

เกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางท่ีเปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทาง

สายผิงซีเริ่มเป็นท่ีนิยมต้ังแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are 

the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากส าคัญของหนังสถานีซือเฟิ่ นสถานียอดฮิต

ของเหล่านกัท่องเท่ียว เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีีผูค้นนยิม ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 

1 โคม ต่อ 4 ท่าน) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟท่ีต้ังคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น

ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเรา ท้ังยังมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, 

ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟิ่ น 

Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบน

ไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทอง

ชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป

เหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่ง

ดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน ชม

ร้านรวงต่างๆท้ังร้านน้าชา ร้านขาย

ขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทัศน์

ของบ้านโบราณซ่ึงประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า และ

นักท่องเท่ียวจ านวนมาก 
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ค่า   อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั ณ จ่ิวเฟิ่ น 

จากน้ัน น าท่านเข้าพักท่ี The Loft Seaside Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

ให้ท่านแช่น้าแรภ่ายในห้องพักแบบส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายอาการเหน่ือยล้าจากการเดินทางตาม

อัธยาศยั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่1) 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวัน

ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหิน

แปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะของน้าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียร

พระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้

ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

   

   

วันทีส่อง อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว • เมืองหนานโถว • รา้นชา • ล่องเรอืทะเลสาบสุรยิันจันทรา •            

วัดพระถังซ าจ๋ัง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจยีอี ้    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น  เดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าท่านชิมชาอู่หลง และ

ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่าน

ได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก

การด่ืมชา ท้ังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจาก

เมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีขึ้นช่ือ

ของไต้หวันไปเป็นของฝาก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี (มื้อที ่2) 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยิันจันทราหรอื SUN MOON LAKE แหล่งน้าจืด

ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะไต้หวัน ท่ีมาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี

ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ

สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่ อนกักเก็บน้าท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือ
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ระดับน้าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีและน้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด จากน้ัน น าท่านสักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ังหรอื วัดสวนกวง ต้ังอยู่

บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่ อของพระในสมัยราชวงศ์ถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญ

พระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ 

และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ท่ีนี่ 

 

น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัด

เหวินหวู่ หรอื วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็น

วัด ใหม่ ท่ี ท า งการญี่ ปุ่ นสร้ า งขึ้ น

หลังจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วัดเก่า 

2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของ

วัด เห วินห วู่ โครงสร้ า งค ล้ าย กับ

พระราชวังกู้ กง  ของประเทศจีน 

ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวน

อู เทพเจ้าแห่งความซื้ อสัตย์  และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี ้ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อ

เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากนั้น  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเจยีอี ้(ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

ค่า   บรกิารอาหารค่า  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (มื้อที ่3) 

ทีพ่ัก  น าท่านเขา้พักที ่Tsun Huang Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจยีอี ้มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่4) 

จากน้ัน เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดในเกาะไต้หวัน น า

ท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 

2,500 ปีและชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล จากนั้น สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลาง

อุทยานอาลีซาน  น าท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟ 1 เท่ียว) ผ่านเส้นทางป่าสน 

ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตาม

ฤดกูาล 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

 น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

วันทีส่าม น่ังรถไฟอาลซีาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจีย๋   

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา่)  

★★พิ เ ศ ษ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ชิ ม ไ อ ศ ก รี ม ท่ า น ล ะ  1 

SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไถจง ท่ีมีดีท้ัง

ความสวยและความอร่ อย  เป็ นร้ านไอ ติม และ

ร้านอาหารชื่ อดังของเมืองไถจง เดิมทีร้านนี้ เป็น

โรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและ

ขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การ

มีจุดขายเฉพาะตัวนีท่ าให้ร้าน Miyahara ดึงดดูลูกค้าอยา่งไม่ขาดสาย 

   

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย๋  

น าท่านเดินชอปปิ้ ง ตลาดกลางคืนที่

ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 

ถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานท่ีแห่ง

นี้ ติดกับมหาวิทยาลัยฟ่งเ จ๋ียท าให้มี

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเดินเป็น

จ านวนมาก มีสินค้าหลากหลายให้ท่าน

ได้เลือกสรร ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหาร

ต่างๆ ท้ังมื้ อหลักและอาหารทานเล่น 

เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้ งยา่ง ฯลฯ 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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ทีพ่ัก  เขา้สู่ทีพ่ัก Park Lane Inn Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุง้ เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภัยมาอยู่กันท่ี

ไต้หวัน ซ่ึงสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุท่ัวไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใส

ตามผนังและก าแพงในหมู่บ้านจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชื่อดังของเมืองไถจงไปในท่ีสุด 

   

จากน้ัน น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพาย

เผอืก หมูแผน่ ข้าวตังสาหร่าย 

 

วันทีส่ี ่      หมู่บา้นสายรุง้ • ไทเป • รา้นพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • วัดหลงซาน • 

ตลาดซเีหมินติง        (เช้า/กลางวัน/-) 

        

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7) 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่าน

อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน 

เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร

รักษาการรูปปั้ นส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทกุๆช่ัวโมง 

   

จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) หรอื เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan) เป็น

หนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ต้ังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ

เกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชา

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่

มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ท่ีนี่เป็น

อีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็น

หลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ โดยมาจากท้ัง

ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความ

ซื้อสัตย์และหน้าท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ท่ีเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดง

ให้สมหวังด้านความรัก 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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ค่า น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง

(Ximending) หรือท่ีคนไทยรู้จักกัน

ในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็น

ย่านชอปปิ้ งของวัยรุ่นและวัยท างาน

ของไต้หวัน ยงัเป็นแหล่งชอปปิ้ งของ

นักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้

เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี

ต่างๆ เช่น แดง เขียว น้าเงิน โดย

สังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับ

นักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
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ค่า  เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปป้ิงอิสระอาหารค่า ณ ซเีหมินติง 

ทีพ่ัก  เขา้สู่ทีพ่ัก Hotel Papa Whale 4* หรอืเทยีบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่8) 

จากนั้น  น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซ่ึงท าเป็นเครื่องประดับท้ัง

สร้อยคอและสร้อยข้อมือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจาก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมี

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการงัสแีดง อัญมณีล้าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน 

ต่างๆ ท้ังยงัมีปะการังแดงเป็นต้น ซ่ึงเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซ่ึงเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการ

ปกครองผูใ้ต้บังคับบัญชา 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และ

เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการ

ออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และ ช้ันใต้ดินอีก 5 

ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารช้ันน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . 

ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกิน

เนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจาก

ช้ัน 5 ไปยงั ช้ัน 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น 

 

วันทีห่้า      ศูนย ์Germanium และ ปะการงัแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบนิเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ            (เช้า/-/-) 

        

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ)  

เทีย่วบนิที ่VZ 563 

18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

*********************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

มหศัจรรย์..ไต้หวัน ไทเป เทีย่วครบ เที่ยวครบทุกไฮไลท์    
บิน VZ  5 วัน 4 คืน 

วันเดินทาง จ านวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

17 – 21 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

18 – 22 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

02 – 06 ธ.ค. 65 
*วันหยุด* 30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 ธ.ค. 65 
*วันหยุด* 30+1 23,999 22,999 3,500 

08 – 12 ธ.ค. 65 
*วันรฐัธรรมนูญ* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 ธ.ค. 65 
*วันรฐัธรรมนูญ* 

30+1 23,999 23,999 3,500 

15 – 19 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

16 – 20 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

22 – 26 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

23 – 27 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

25 – 29 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

26 – 30 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

05 – 09 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

06 – 10 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

19 – 23 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 

20 – 24 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 

26 – 30 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/
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27 – 31 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

02 – 06 ก.พ. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

16 – 20 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

17 – 21 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 

02 – 06 ม.ีค. 66 
*วันมาฆบูชา* 30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 ม.ีค. 66 
*วันมาฆบูชา* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 ม.ีค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 ม.ีค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

16 – 20 ม.ีค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

17 – 21 ม.ีค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

**กรณพีกั 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง เน่ืองจากหอ้งพัก 3 ท่าน  
ในแต่ละโรงแรมมจี านวนจ ากัด** 

 

 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - หน้าที่17 -



 
  
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสีย

ค่าเปล่ียนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุท่ีนั่งได้  เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิใ์นการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหนา้ทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทกุชนดิ (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

- ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/
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- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

- ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ตามสินน้าใจของทกุท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมกีารเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้า-ออกปกติ 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม ตามท่ีสถานทตูก าหนด (ไมร่วมค่าบริการ)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิ** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

ยูทัวร์ทราเวล
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377

 0911251111

 theerapong@utourtravel.com

 http://utourtravel.com/

มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - หน้าที่20 -



 
  
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทกุกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ 

และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหนา้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้ดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
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 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตสุุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตนู ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเ่หนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนีอ้ยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ภาพท่ีใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 การท่องเท่ียวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่ อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศไต้หวัน 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในไต้หวันห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึ้นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 
********************************************************* 
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