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STW 3 # TAIPEI -TAICHUNG     BY VIET JET AIR (VZ) 
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06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอรส์าย
การบิน  VIETJET AIR (VZ) ประตู ทางเข้าเบอร์ 10 โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่เมืองไทจง ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ560 

13.45 น. ถงึ สนามบินนานาชาติไทจง ประเทศไต้หวนั หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่าง  ๆ ของไต้หวัน ทัง้

การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน 

บ่าย  บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเค้ก) และเดนิทางสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  
น าทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ทีส่รา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึ่งใชเ้วลา
ในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ  205 แสนตารางเมตร  ท่าน

สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์

วนัท่ี 1      สนามบินสุวรรณภมิู – ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนท์มาร์
เกต็  (-/L/-) 
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ส าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็
ในท่านัง่ขนาดใหญ่ที่มใีบหน้ายิม้แยม้ และจะม ี ทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงด้าน
ในหลงัจะมขีอ้ความปรชัญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ
วทิยาศาสตร์ โซนที่ชัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

อกีทัง้ทัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ิ่งของเครื่องใช้ รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึ่งพเิศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คอื 
พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมทีุก ๆ ต้นชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนด์มารค์ของประเทศไต้หวนั ตกึทีม่คีวามสูงเป็นอนัดบั 

5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ่งมคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย  อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, 

CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS 

VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, PRADA, POLO, 

ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  
เป็นตน้   

หลงัจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือซีเหมินติงไนท์มารเ์กต็ ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่ง
นี้เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวม
แฟชัน่ที่ทนัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมขีอง
มากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่  เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องส าอาง หรอืของกิ๊บช้อปมากมายที่มีให้
อัพเดทแฟชัน่เรื่อย  ๆ  ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ 
หรอืไม่มแีบรนด์ อกีทัง้สนิคา้มแีบรนด์ของทนีี้ยงัถอืไดว้่า
มรีาคาที่ถูกเหมาะส าหรบันักช้อปมากมายให้ได้มาช้อป
ป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ค า่   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 
 พกัท่ี TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเช้า (2) ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงซานซ่ือ หรือ วดัเขามงักร  

เริม่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกบัรชัสมยั
ของราชวงศ์ชงิจกัรพรรดเิฉี่ยนหลง เป็นวดัเก่าแก่
ทีม่ชีื่อเสยีงและความศกัดิส์ทิธิ ์ทัง้ชาวไต้หวนัและ

วนัท่ี 2      วดัหลงซาน - ร้านขนมพายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจ๋ิวเฟ่ิน - หมู่บ้าน
โบราณฉือเฟ่ิน 

           – ศนูยเ์ครื่องส าอาง – ซ่ือหลิน ไนท์ มารเ์กต็                                                (B/L/-) 
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ชาวต่างชาตมิากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มผีูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซนัซื่อเป็นทีร่วมเทพเจา้องคต์่างๆไวม้าก
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในกรุงไทเป น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ร้านขนม

พายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ภายในร้านมขีนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดงัอย่าง

พายสบัปะรด อบใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัได้อย่างลงตวั อกีทัง้ยงัมพีายเผอืก 

เค้กน ้ าผึ้ง และของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่างป๊อปคอร์นชีส จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวนัตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของ

เมอืงนิวไทเป (New Taipei City) เขตต าบลว่านหลี่(Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทาง
ธรณีวทิยากบัหนิรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมทิศัน์หนิของเย่หลวิถอืว่าเป็นหนึ่ง ในสิง่มหศัจรรย์ทีม่ี่ชื่อเสยีงมาก
ที่สุดในโลกอกีแห่งหนึ่ง เป็นชายหาดที่มชีื่อเสยีงเต็มไปด้วยโขดหนิที่มรีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกดิ
จากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ย โขดหนิ ชะง่อนหนิ
ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศยีรราชนิีและรองเท้าเทพธดิา รูปเทยีน ดอกเหด็ เต้าหูร้งัผึ้ง ซึ่งมชีื่อเสยีงทัว่
ทัง้เกาะไตห้วนั และทัว่โลก ใหท้า่นอสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั(3) ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood Yehliu 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มี
ชื่อเสยีงในไต้หวนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ
แบบดัง้เดิมของร้านค้า ร้านขายขนมและ
อาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมอืง
จิว่เฟ่ินที่หากใครมาเยือนที่แห่งนี้แล้วไม่ควร
พลาดอนัได้แก่ บวัลอยเผอืก ลูกชิ้นปลาสูตร
โบราณ และไอศกรมีถัว่ตดั และที่แห่งนี้ยงัมี
การประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บนัได เพราะแบบนี้จงึท าใหโ้ซนนี้
ทุกท่านจะมองเหน็เป็นภาพโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลัน่กนัไปเหมอืนดงัในรปูทีส่วยงาม ซึ่ง

กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัภาพยนตร์อนิเมชนัเรื่องดงัจาก เรื่อง SPIRITED AWAY จากค่าย 

STUDIO GHIBLI 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในอ าเภอผิงสี หมู่บ้าน
โบราณที่มทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจาก
ในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป  ทางการไต้หวันก็ได้เข้ามา
พัฒนาหมู่บ้านโดยร่วมกับชุมชน เนื่องจากที่นี่มีทัง้
น ้าตกขนาดใหญ่ มอีาหารพื้นเมอืงขึน้ชื่อ มวีฒันธรรม
ที่เป็นเอกลกัษณ์ และนอกจากนี้ยงัเป็นที่นิยมในการ
ปล่อยโคมลอย โคมลอยของไตหวนัมชีื่อว่า “โคมขงห
มิง”  ถู กประดิษ ฐ์ขึ้น โดยขงเบ้ ง  ที่ ป รึกษ าด้ าน

การทหารคนส าคญัในประวตัศิาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืสื่อสารของกองทพัตัง้แต่เมื่อครัง้อดีต 
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ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟ จดัขึ้นทุกปีในวนัหยวนเซียว คอืวนัที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคต ิ

อสิระใหทุ้กท่านถ่ายภาพเกบ็บรรยากาศตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยเ์ครื่องส าอาง Cosmetic Shop เพื่อใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเครื่องส าอางและสนิค้า
เกีย่วกบัความงามอื่น ทีไ่ดร้บัความนิยมทีข่ึน้ชื่อจ าพวกยา และน ้ามนันวด จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือ
หลิน ไนท์ มารเ์กต็ ตลาดยามค ่าคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทเป ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงอาหาร หรอืสนิคา้ที่
ระลกึตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 
  พกัท่ี TAIPEI : RELITE TAIPEI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมสีินค้าคุณภาพ เครื่องประดบั และสินค้าเพื่อเสรมิ
สุขภาพให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ทศันียภาพอนังดงามของหนานโถวดงึดดูนักปีนเขาและผูท้ีร่กัธรรมชาตจิากทัว่โลก มา
เยือนในภูมิภาคนี้  ท่านจะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวนั นัน่คอื ทะเลสาบสุริยนั 

– จนัทรา จากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – 

จนัทรา ซึ่งเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดงั และเป็นที่
นิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว อกีแห่งของชาวไต้หวนั โดยบรเิวณ

ร อ บ  ๆ 

ทะเลสาบแห่งนี้
มจุีดท่องเที่ยวที่ส าคญัมากมาย 

และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร ให้ท่าน

วนัท่ี 3     Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - ชมการแสดงขบัร้องเพลงพื้นเมือง  
           – ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นต ารบั) – วดักวนอ ู– เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจ่ียไนท์ มารเ์กต็      
(B/L/-) 
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ล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที่เลก็ที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อกีทัง้น าคณะนมสัการพระอัฐขิอง
พระถงัซมัจัง๋ที่ วดัพระถงัซมัจัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยอืน
ยงัทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา นัน่คอื ไข่ต้มใบชาอาม่า ซึ่งถอืเป็นของกนิ หรอืของทานเล่นทีเ่ป็นทีน่ิยมใน
หมู่นักท่องเทีย่วที่มาเยอืนยงัทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา ถอืได้ว่าใครมากต็้องลิ้มลอง และภายในบรเิวณวดั
ยงัม ีการแสดงขบัร้องเพลงพื้นเมือง ใหไ้ดฟั้งกนัอกีดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5) เมนูปลาประธานาธิบดี  

 บ่ า ย   น าท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเห
วินหวู่ หรือ วดักวนอู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิอ์กีแห่งของไตห้วนั 

ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพ
เจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์
เป็นทีน่ับถอืของชาวจนีและไต้หวนั รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 

ตวั ที่ตัง้อยู่หน้าวดั ซึ่งมมีูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไต้หวนั 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชมชาอาลซีานที ่โรงงานผลิตชา ชาที่
ขึน้ชื่อทีสุ่ดของไต้หวนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลซีานในระดบัความสูงเป็น
พนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลบัเป็นของฝาก น าท่านอสิระช้อปป้ิงที่ ฝง
เจ่ียไนท์มารเ์กต็ ตลาดนดักลางคนืทีม่ชีอืเสยีงของเมอืงไทจงและไดร้บัการกล่าวว่าเป็นตลาดนดักลางคนืที่
ใหญ่ทีสุ่ดในไต้หวนั อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัฝงเจีย่ ตลาดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้และเตบิโตพรอ้มกบัมหาวทิยาลยั 

มรี้านค้า ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคารให้เลือกมากมาย และยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง เสื้อผ้า 
รองเท้า เครื่องส าอาง คอนแทคเลนส์ ฯลฯ ที่เด็ดสุดส าหรับผู้ที่ชื่นชอบชานมไข่มุกตลาดแห่งนี้ มี 
Onitsuka tiger ลดราคาเยอะทีสุ่ด และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีสุ่ดในไตห้วนั 

 

 

 

 

 

  
ค า่  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ 

 พกัท่ี TAICHUNG : CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4       ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรงุเทพฯ                                                        (B/-/-) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเที่ยวชม หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้น
เล็ก ๆ แต่มเีสน่ห์ของมหานครไทจง เดมิคอื มณฑลไถจง เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั) 

หมู่บ้านสายรุง้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1940 – 1950 เพื่อใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัชัว่คราวส าหรบั
ทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตัง้ถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั ้น ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ ได้กลายเป็น
ฮอตสปอตส าหรบัการท่องเทีย่วของมหานครไถจงไปแลว้ 
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12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติไทจง เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
14.30 น.      เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ีVZ561 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียว (จ่ายเพ่ิม) 

เดือนสิงหาคม 2562 

12 – 15  ตุลาคม 14,990.- 4,000.- 

21 – 24  ตุลาคม 13,990.- 4,000.- 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

12 – 15  พฤศจิกายน 13,990.- 4,000.- 

เดือนธนัวาคม 2562 

18 – 21  ธนัวาคม 14,990.- 4,000.- 

** รายการสีแดง เป็นวนัเดินทางช่วงวนัหยดุ 

 
อตัราค่าบริการ 

   ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

หมายเหตุ ** เดก็ คือ อายุต า่กว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลกั (นับจากวนัท่ีกลบัจาก
ต่างประเทศ) 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกดท้์องถ่ิน  และหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายื่นค่าทิปให้กบัหวัหน้าทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก)  

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจนีเพื่อโปรโมทสนิค้าพื้นเมอืง  ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการงัสแีดง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 5,200 

NTD /ท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดั
จ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรด
อ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  

หมายเหตุ **ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน** 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบนิเตม็ใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี ้ามนัทีย่งัมไิด้
ช าระ ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่า
อนิเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นห้อง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

  ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ัง่  
2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใด 

ๆ ใหถ้อืว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ ๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

วิธีการช าระเงิน 
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3. การตดิต่อใด ๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ ๆ
ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

4. กรณีแฟกซ์หรอือเีมล์ หน้าหนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6 เดอืนขึน้
ไป) 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บรษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคืนที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่าง 
ๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ต้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การติดต่อใด ๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปี
นัน้ ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

- รายการทวัร์สามารถปรบัเปลีย่นการเดนิทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบรษิัทจะ
ยงัคงรกัษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ 

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามถอืเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท า
ให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัรท์่านอื่น  ๆ รวมถงึไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ จ าเป็นต้อง
ออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิัทฯจะท าหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและ
ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ ๆ  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิ้น  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิหรอื
การล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ ๆ ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตาม
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รายการทวัร์ ผู้เดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้สิ้น ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยี
ความรูส้กึ และค่าใชจ่้ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนให้กบัท่าน เมื่อ
ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่
ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทวัรไ์ว้ ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว้ หรอืสายการ
บินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน  แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   เช่น 

ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซี่าของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะตอ้งยื่นขอวซี่า) 
- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน  และราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋ เครื่องบนิ ภาษเีดนิทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีาร
ประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิชุดนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ี่ระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถ
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้สิน้ และถ้าทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอื
เปลีย่นแปลงรายชื่อผู้เดนิทางได้ (ยกเว้นบางสายการบนิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทางได้ เมื่อท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบั
สายการบนิเท่านัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิาร
ใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกร้องขอคนืค่าบรกิารได้หากท่านไม่ เดินทางกลบั
พร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได้ค่าบรกิารที่ ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ 

เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯได้ช าระให้กบับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หาก
ท่านมเีหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได้บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม  และสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะยึดถือและ
ค านึงถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ไต้หวัน กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ไต้หวัน
http://www.thaifly.com/
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