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ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเขาอาลีซนั 

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟฮัวเหลียน ชมววิตึกไทเป 101 

 
 
 
 
  * จอทีวีส่วนตัวฝังที่นั่งทุกเบาะ * เสริ์ฟอาหารร้อนบนเครื่องขากลับ 

พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว  
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป                   (-/-/D)  

11.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA AIR  
 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้กับท่าน  
14.30 น.  ออกเดินทางสู่  นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 202 
19.10 น. ถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่่า รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร   
  พักที่ Tai pei king of France Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

                  ***จุดเด่นไทยโมเดิร์นทราเวล*** 
* บินตรงลงไทเป โดยสายการบิน EVA AIR สายการบินหา้ดาวในราคาสุดประหยัด 
* อาหารม้ือพิเศษ ซีฟูด้ / เมนูบุฟเฟ่ต์หมยู่างมองโก+หม้อไฟ+เครื่องดื่มไม่อั้น/ เส่ียวหลงเปา  
* ซองใส่เอกสาร+ปกใส่หนังสือเดินทาง 

* รับคูปองส าหรับช้อปป้ิงสินค้าราคาพิเศษท่ี King Power รางน้ าและสนามบิน 
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง (วงเงิน คา่รกัษาพยาบาลท่านละไม่เกนิ 500,000 บาท /  
   กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )   
* ขนมและน้ าดื่มแจกฟรีท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง 
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วันที่สอง โรงงานเหล้าผูหล่ี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสียนจั้ง – เจียอ้ี    (B/L/D)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ โรงงานเหล้าผูหลี่ หนานโถวมีสภาพอากาศที่ดี มีแหล่งน  าที่มีคุณภาพจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับการ

ยอมรับและมีช่ือเสียงที่สุดของไต้หวันมีการผลิตเหล้าไวน์ข้าว โรงกลั่นเหล้าองุ่น และเหล้าต่างๆ ทั งยังมี
ไอศกรีมที่มีส่วนผสมของเหล้า และอาหารอื่นๆที่มีส่วนผสมของเหล้าให้เลือกชื อเลือก ชิมอีกด้วย น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่งไต้หวันตั งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนช่ันแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั งขึ นเมื่อ
วันที่  24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั งใหญ่เมื่อวันที่  21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน  าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร 
เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระ
อาทิตย์และพระจันทร์เสี ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศริม 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน 

 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

 เดินทางสู่ วัดเสียนจ้ัง วัดแห่งนี ด้านหน้ามีเกาะลาลูด้านหลังมีเขามังกรสีน  าเงินหรือที่เรียก  (มังกรเล่นมุก)เป็น
พื นที่มงคล มีฮวงจุ้ยที่ดีทางภูมิศาสตร์ และเป็นอีกวัดที่ได้มีการจัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซ าจ๋ังให้
ประชาชนมาเคารพบูชากราบไหว้ จากนั นเดินทางสู่ เจียอี้ เป็นมณฑลที่มีช่ือเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตก
เฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอี เป็นเพียงมณฑลเดียว
ในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic 
Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั งสามพื นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่าง
กันไป จากภูเขาสู่ทีร่าบและจากที่ราบสู่วิวทะเล 

ค่่า รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร  เมนูอาหารไต้หวัน 
  พักที่ Renyilake hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อุทยานเขาอาลีซัน – ไทจง – ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                               (B/L/-)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



 
 
 
 

GTW005-A   4 

 
 

 เดินทางสู่ อุทยานเขาอาลีซัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงทั ง เส้นทางรถไฟโบราณ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ น
และตกดิน ทะเลหมอก ป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนับพันปี ทะเลสาบ ไร่ชาที่มีช่ือเสียง 
เปน็สถานที่อีกแห่งที่จะท าให้ท่านได้สัมผัสในธรรมชาติและสูดอากาศที่บริสุทธ์ิอย่างประทับใจ 

 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
 จากนั นเดินทางสู่ ไทจง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ฝ๋งเจ่ียไนท์มาร์

เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีช่ือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื อสิ่งของที่ถูกใจ ท่าน
ที่ช่ืนชอบรองเท้า 

ค่่า  อิสระอาหารค่่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
  พักที่ Hotel Reve Taichung ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  ไทจง – น่้าตกสือเฟิน – เมืองโบราณผิงซี – เมืองโบราณจิ่วเฟ่ิน 

  พิพิธภัณฑ์ทองค่า – จีหลงไนท์มาร์เก็ต         (B/L/D)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ น้่าตกสือเฟิน ตั งอยู่บนล าธาร เป็นน  าตกที่มีขนาดกว้างที่สุดในไต้หวัน แม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่

มากแต่บริเวณกลับมีทัศนียภาพที่งดงามย่ิงนัก น าท่านชม เมืองโบราณผิงซี ผิงซีหมู่บ้านโบราณเล็กๆที่สิ่งปลูก
สร้างส่วนมากจะเป็นสไตล์ญ่ปุ่นสมัยโบราณ,ตู้ไปรษณีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน,มีร้านโบราณขายผ้าร้านขาย
น  าแข็งที่เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลือให้ชม เป็นมืองเดียวในไต้หวันที่มีการท าโคมไฟและการปล่อยโคมไฟ
เพื่ออธิษฐานขอพรได้ทุกฤดูกาล 

 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่ง

ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่  การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ งไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จ่ิวเฟิ่น เป็นฉาก 
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 ในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว”ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด

นักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั ง  (ในกรณีที่เดินทางไป 
  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่ก าหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus 
  เพื่อเดินทางขึ นลงจ่ิวเฟิ่น )    
 
 
 
 
 
  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทองค่า เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ นด้วย แนวคิดสวนเชิงนิเวศน์ ซึ่งเคย
  เป็นเหมืองแร่ที่เก่าแก่ และได้ถูกฟื้นฟูทางวัฒนธรรมขึ นมาใหม่ในช่วงย่ีสิบปีที่ผ่านมา จินกวาสือไม่เพียงรักษา
  สภาพของประวัติศาสตร์การท าเหมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติ
  ของการท าเหมืองอีกด้วย อาคารไม้ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรม
  ญี่ปุ่นแบบดั งเดิม เช่น  เรือนรับรองของมงกุฎราชกุมารญี่ปุ่น เรือนหอพักสไตล์ญี่ปุ่น จนกระทั่งสถานีต ารวจ 
  เป็นต้น นอกจากนี  ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์ ยังมีการน าเครื่องทองต่างๆ มาจัดแสดงอีกทั งยังมี ทองแท่งที่
  มีขนาดใหญ่ ที่สุด ในโลก ด้วยน  าหนักกว่า 200 กิโลกรัม 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด 
 อิสระช้อปปิ้งจีหลงไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตแห่งหนึ!งของจีหลง เป็ นตลาดกลางคืนที!มีสินค้าจ าพวก

เสื อผ้ารองเท้า กระเป๋ าเคร่ืองประดับต่างๆและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี ข้างทางยังมีรถเข็นขายอาหาร
พื นเมืองให้ท่านได้แวะชิมอีกด้วย 

  พักที่ Pacific Greenbay Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า  อ๋ีหลัน – หน้าผาชิมิซุ – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานผลิตหินอ่อน อัญมณีโอปอล   
             น่ังรถไฟฮวาเหลียน– อ๋ีหลัน –ไทเป          (B/L/D)                                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ หน้าผาชิมิซุ เปน็ถนนเลียบหน้าผาที่มีความยาว12กิโลเมตรซึ่งเป็นทางหลวงอีกเส้นทางหนึ่ง  มีหน้า

ผาที่สูงชันสลับเรียงรายเป็นเส้นทางชมวิวมีภูมทัศน์ที่งดงามที่สุดบนเส้นทางนี    ความงดงามและภูมิทัศน์ของ
เส้นทางแห่งนี เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในไต้หวันให้เป็นหนึ่งในแปดสิ่งมหัศจรรย์ของไต้หวัน  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด 
 น าท่านชม  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ไท่หลู่เก๋อ)ที่นี่เป็นอีกแห่งที่พลาดไม่ได้ถ้ามาเที่ยวไต้หวัน  อุทยานแห่งนี 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามที่มีช่ือเสียงของไต้หวัน ทั งแก่งหินอ่อนที่เป็นเอกลัษณ์ 
ภูเขารอบล้อมมีหน้าผาหินสูงชัน ทั งช่องเขา หุบเขาลึก  น  าตกและล าธาร ก้อนหินในล าธารที่ถูกน  ากัดกร่อนจน 
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 กลมมนสวยงามดุจภาพวาด  มีเส้นทางที่ตัดลัดเลาะคดโค้งตามแนวหน้าผา  ทั งบนหุบเขามีจุดชมวิวที่น่า

ประทับใจได้แก่ ผานกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง ทัศนียภาพของที่นี่จัดได้ว่างดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก   
 
 
 
 น าท่านแวะ โรงงานผลิตหินอ่อน อัญมณีโอปอล ไต้หวันเป็นอีกประเทศที่มีอุตสาหกรรมทางการผลิตหินอ่อน 

อัญมณี โอปอล หยก ที่ได้รับการยอมรับในฝีมือไปทั่วโลก นั่งรถไฟฮัวเหลียน สู่ อี๋หลัน   (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม. ปกตินั่งรถ 4 ช.ม.) ตลอดเส้นทางเป็นภูเขาว่ิงเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันสวยงามบนเส้นทาง ซูฮัว โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านจะเป็น หน้าผาสูง ถึง 
อี๋หลัน  น าท่านนั่งรถกลับสู่ เมืองไทเป 

ค่่า รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 
  พักที่ Tai pei king of France Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ไทเป – พิพิธภัณฑสถานกู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวช้ัน 89)  
  ศูนย์รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและนาฬิกา – ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรี – สนามบินเถาหยวน       (B/L/D)                                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานกู้กง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี เป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของโลกที่ใหญ่ที่สุดมีศิลปะวัตถุ

ผลงานโบราณอันล  าค่าทางประวัติศาสตร์ของจีนบางชิ นมีอายุมากกว่า  5,000ปี ทั งยังเป็นสถานรวบรวม
ศิลปะวัตถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกว่า  620,000ชิ นที่ใหญ่ที่สุดของจีนรวบรวมไว้ที่นี่ 
เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ นโดย
หลักวิศวกรรมชั นเย่ียมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 
20 % (รวมค่าลิฟท์ขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)  

 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์หมูย่างมองโก+หม้อไฟ+เครื่องดื่มไม่อั้น 
 เดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและนาฬิกาครบวงจร ที่นี่ได้รวบรวมเอาสินค้าเคร่ืงใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล 

และนาฬิกา ย่ีห้อดังต่างๆระดับโลกที่ผลิตทั งในและนอกประเทศมารวบรวมไว้ให้เลือกซื อเลือกชมอย่าง 
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 มากมาย (ประกันรับรองคุณภาพจากสมาคมไต้หวัน)อิสระช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, 
LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ   

ค่่า รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร   
 จากนั นน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน 
23.40 น.  ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205 
      **เสริ์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
02.30+1 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

     อัตราค่าบริการ   MIRACLE TAIWAN 6 วัน 5 คืน 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักคู่ (ท่านละ) 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

พักเดี่ยว(เพ่ิมท่านละ) 

17-22 พ.ย. 59 26,999.- 7,000.- 

8-13 ธ.ค. 59 26,999.- 7,000.- 

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขึ้นไป  ไม่มีหัวหน้าทัวรใ์นการดูแลเดินทางของคณะ 
  และถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้  
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและน าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. น  าหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
8. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละไม่เกิน 1,000,000 บาท )  ทั งนี ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. น  าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น  าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ของสายการบิน ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม                                                      
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก่ากับภาษี)  และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ  1,200 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

การช่าระเงิน 
 บริษัทฯ ขอรับมัดจ่าในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางมาที่

เบอร์แฟ็กซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ท่าการส่ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช่าระก่อนเดินทาง  15 วันท่าการ  หรือก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด 
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สามารถช่าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก  
(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 ยกเวน้ !!! กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการนัตีมัดจ่ากับสายการบิน หรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามัดจ่าที ่
      พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

EXTRA FLIGHT  และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็น  การเหมา
จ่ายในเทีย่วบินนั้นๆ 

เงื่อนไขการให้บริการ    
เมื่อท่านตกลงช่าระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั งสิ น และบริษัทฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  

 รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้รับการส ารองที่นั่งบนเคร่ืองและ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี  

 ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน  ามันของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 

GTW005-A   10 

 
 อัตราค่าบริการนี เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ น บริษัทฯ สงวน

สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง 
หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน  ามัน
โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน  ามันขึ นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิเก็บค่าภาษีน  ามันเพิ่มตามความเป็นจริง  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั งนี 
ขึ นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี 
ขึ นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน  ามันเพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้) 


