
 

    

 
ตารางการเดินทาง 

 
วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่่า พักที่ 

1 

กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.25-13.05) 

ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-

เจียอี้ 

 
 

 
X 

 

SANKAIKAN HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า 

2 
เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–

เจียอี้-ร้านเครื่องสา่อาง-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

 

  
X 

MOVING STAR HOTEL 

หรือระดับเทียบเท่า 

3 

ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่

รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)–ศูนยส์ร้อยสุขภาพ–DUTY 

FREE-ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
 

X X 
RELITE HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า 

4 
อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-เถาหยวน-กรุงเทพฯ 

(TG633 : 14.05-16.50)   
X  

กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกดท์้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

 
ก่าหนดการเดินทาง 

วันท่ี 09-12 สิงหาคม 2561       ราคา  17,899.-  

วันท่ี 23-26 สิงหาคม 2561       ราคา  17,899.- 

วันท่ี 06-09 กันยายน 2561         ราคา  18,899.- 

วันท่ี 27-30 กันยายน 2561         ราคา  18,899.- 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 
8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 



 

วันแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี–่วัดเหวินหวู–่ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี ้

05.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

08.25 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ 

TG632 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.05 น.      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่า

ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 

160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรม

และเมืองท่าเรือที่ส าคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดใน

ไต้หวัน  

  น าท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ

ปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมี

มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน อิสระถ่ายรูปและชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็น

ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ าและภูเขาที่สวยงาม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมือง

เล็กๆ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี 

พักท่ี  SANKAIKAN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สอง  เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้-ร้านเครื่องส่าอางค์-ไทจง- 

  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มี

ความสวยงามมาก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ดอก

ซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัส

อากาศบริสุทธิ์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทาง

รถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวย

ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มด ากับธรรมชาติของต้นสนสูงสันที่มีอายุกว่าพันปี  ชมซากต้นไม้

โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้าง

ทาง จากนั้นน าท่านแวะ ชิมชาอาลีซาน เป็นชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มี

สรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจาก

ระดับน้ าทะเล และเป็นที่นิยมของคนไทยซื้อเป็นของฝาก  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

น าท่านแวะเลือกซื้อเลือกชมเครื่องส่าอาง แบรนด์ต่างๆ และยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ในภาค

ตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน  น าท่านเดินทางสู่ 

เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจ าหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่น

สไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ 

พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน  

ค่่า  อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 

พักท่ี  MOVING STAR HOTELหรอืระดับเทียบเท่า 



 

วันท่ีสาม ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ตึกไทเป101(ไมร่วมค่าขึ้นตีกชัน้ 89)–ศนูย์สร้อย

สุขภาพ-DUTY FREE-ช้อปปิง้ซเีหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ

ไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก จากนั้นน าท่านเลือกซื้อ

ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด, ป๊อป

คอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น น าท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่

รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบ

ดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตาม

ขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดู

คล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน 

เที่ยง  อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการถ่ายรูปของท่าน 

น าท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบ

สร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี

ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ น า

ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้

ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ น าท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง  หรือ

สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ 

มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูก

ที่สุดในโลก   
ค่่า  อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน 

พักท่ี  RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสี ่  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงคุณงาม

ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาใน

การสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523    

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

14.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.50 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อส่าคัญควรทราบ (กรณุาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ) 

 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและ

เหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไมม่ีวซี่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม

ประสงค์) 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ

เช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุก

ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านชา ร้านเครื่องส่าอาง ร้านขนมเหวยเก๋อ ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซึ่ง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที 

ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่

มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ่านวนเงิน 300 NTD / ท่าน / ร้าน 

 กรณีที่ไม่ตามทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนการคืนเงินทุกกรณี และขอเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท/

วัน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่าย

ค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

 หลังจากทีท่่านได้ช าระค่ามดัจ าและค่าทัวรส์่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพือ่เตรียมตวัการเดินทาง  

1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหน้าทัวรจ์ะโทรใหข้้อมูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผู้เดนิทางอีกครัง้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
เด็ก 2-18 ปี  

พักเดี่ยว  

(จ่ายเพิ่ม) 

วันท่ี 09-12 สิงหาคม 2561  17,899 17,899 4,000 

วันท่ี 23-26 สิงหาคม 2561 17,899 17,899 4,000 

วันท่ี 06-09 กันยายน 2561 18,899 18,899 4,000 

วันท่ี 27-30 กันยายน 2561 18,899 18,899 4,000 

 

อัตราค่าบริการ *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ที่พักโรงแรม 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซึ่งเป็นอัตรา

เรียกเก็บ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน้ าหนกักระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง จ ากัดไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิน้ 

ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** 

คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหต:ุ  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการ

เดินทาง**  

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่

เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสต,ิ ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ

บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 



 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่ ใน

ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหต ุ: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวัน

ยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอ

วีซ่า แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งนี้ 

ส่าหรับหนังสือเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้่าเงิน) ต้องท่าการยื่นขอวีซ่าตามปกติ มี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่

วีซ่า 5-7 วันท่าการ 

6. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ  
 

เงื่อนไขการส่ารองที่น่ังและการช่าระค่าบริการ 

 กรุณาช่าระเงินมัดจ่า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น  

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ท าการจอง) 

 กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 แสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการช าระเงิน 
 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คน

เดินทางไม่ครบตามจ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ

ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิด

จากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 

จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี

การการันตีมัดจ าที่นัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 

เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ่าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

 



 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน

ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 กรุณาเตรียมของใชส่่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล

ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

 


