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 วนัแรก          กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา !! – วดัพระถงัซมัจั%ง – วดัเหวินอ ู่ 

☛ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค-ศนูยศิ์ลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป /0/ 

☛ ชอ้ปปิ1 งตลาดตลาดซื2อหลิน และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ1าหนกักระเป๋า >0 KG 

☛ พกัไทจง / คืน เถาหยวน / คืน เที2ยวเต็มไม่มีอิสระ  
 



 

23.DE น.  � สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู7 -G 

อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ

คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

 

 

 

 

03./0 น. ✈ออกเดินทางส ู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินThai Lion Airเที2ยวบินที2 

SL398 
(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื2อง  ใชเ้วลาบินประมาณ D ชั2วโมง) 

0G.00 น. ☛ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วัน มีกรงุไทเปเป็นเมืองหลวง 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ มีมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น

พรอ้มรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรบั (เวลาที�ไตห้วันเร็วกว่าไทย2 ชั �วโมง) ไตห้วันเป็น

เกาะที�มีพื4นที�เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 26 เท่า ตั4งอยู่ห่างจากฝั�งดา้นตะวันออก

เฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 2:; กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว => 

เกาะ  

เชา้  �บริการอาหารเช้า ด้วยเมน ู

แซนวิช และ ชานม ชานมขึ1นชื2อของไต้หวันที2ไม่ควร
พลาด 

นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสรุิย ันจันทรา 

เป็นทะเลสาบนํ4าจืดธรรมชาติที�ใหญ่ที�สดุของ

เกาะไตห้วัน   ตั4งอยู่กลางภเูขาในเมืองมณฑล

หนานโถว (Nantou City) พื4นที�ตอนกลางของเกาะ มีเกาะที�มีชื�อว่า กวง หวา เต่า ซึ�ง

เป็นเกาะที�เล็กตั4งอยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรปูทรงคลา้ยพระ

อาทิตย์ ส่วนด้านทิศใตน้ั4นมีรปูทรงคลา้ยพระจันทร์เสี4ยว จึงถูกขนานนามว่า 

ทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา มีชื�อเสียงดา้นความสวยงามจนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“สวิสเซอรแ์ลนด์แห่งไต้หวัน” จดุเด่นคือมีพื4นนํ4าสีฟ้าอม

เขียวส่องประกายพรอ้มฉากหลังเป็นภเูขาสงูอดุมไปดว้ยพื4นที�

ป่าที�อดุมสมบรูณ์และภมิูอากาศที�เย็นสบายตลอดทั4งปี จากนั4น

นําท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจั Lง ณ  วัดพระถังซัมจั%ง 

ตั4งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสริุยันจันทรา ซึ�งแต่เดิมอัฐิของ

วนัที2สอง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจั%ง – วดัเหวินอ ู่ – รา้นใบชา 

– ชอ๊ปปิ1 งฟ่งเจี2ยไนทม์ารเ์ก็ต 



 

พระถังซัมจั Lงไดถ้กูญีปุ่นยึดครองไปตั �งแตส่มัยสงครามระหว่างญี�ปุ่นกบัจีน ปัจจบุัน

ไดมี้การตกลงใหแ้บ่งส่วนหนึ�งไวที้�ญี�ปุ่นเพื�อใหค้นญี�ปุ่นไดร้ ูจ้ักพระถังซัมจั Lงบา้งและ

อีกสว่นนงึนาํกลบัมาไวที้�ไตห้วัน 

เที2ยง  � รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนั4นนาํท่านสู่ วดัเหวินอ ู่ หรือวดักวนก ูตั4งอยู่ดา้นเหนือ

ของทะเลสาปสริุยันจันทรา เป็นวัดศักดิMสิทธิMของชาวไตห้วัน 

ภายในจะเป็นที�ประดิษฐานรปูปั4นของศาสดาขงจื4อเทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอ ูซึ�งเป็นเทพเจา้ที�มีอปุนิสัยเป็นรักษา

คาํพดูดว้ยชีวิต รักคณุธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วันจึงนบัถือ

เป็นเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์เชื�อกนัว่าบารมีของท่านสามารถ 

ขจัดภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้

กิจการเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของวัดมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง

ของเมืองปักกิ�งทั4งรปูแบบวิหารและสีสนั โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั4นและ

มีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที�ตั4งอยู่หนา้วัดซึ�งมี

มลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน จากนั4นนาํท่าน แวะชิมชาและช็อปชาไตห้วนั 

ก่อนจะนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองที� ได ้ขึ4นชื�อว่าเป็นเมืองที�สะอาด

เรียบรอ้ยที�สดุในไตห้วันจะเป็นศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและ

ทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองนี4มีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา 

จากนั4นนาํท่านไป ชอ๊ปปิ1 งตลาดฟ่งเจี2ยไนทม์ารเ์ก็ต ฝงเจีLยไนทม์าเก็ตเป็นตลาดที�

มีมานานกว่า 2;; ปี เป็นตลาดกลางคืนที�คึกคักมีทั4งวัยร ุ่นไตห้วันและนกัท่องเที�ยว

ต่างชาติหลังไหลเขา้มา มีสินคา้สําหรับทกุเพศ ทกุวัย โดยเฉพาะวัยร ุ่นเนื�องจาก

ตั4งอยู่ใกลม้หาลัยฝงเจีย เป็นตลาดคนเดินที�จําหน่ายสินค้าครบครันทั4งเสื4อผ้า 

เครื�องสาํอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนทีู�ขึ4นชื�อของที�นี�ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ 

ไก่ทอดDevil กนุเชียง  สเต็กเนื4อ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงรองเทา้แบรน์ดัง โดย 

Onitsuka Tiger, Nike, New Balance เป็นตน้ เพื2อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ๊ป

ปิ1 ง อิสระอาหารเยน็ตามอธยัาศยั 

พกัที2  � โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั ` ดาว� 

 

 

 

เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที2สาม เมืองไทเป – รา้นพายสปัปะรด – อนสุรณเ์จียงไคเช็ค – ศนูยศิ์ลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 

101 – เจอรเ์มเนียม – วดัหลงซานซื2อ – ชอ้ปปิ1 งตลาดซีเหมินติง 



 

นาํท่านเดินสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตั4งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็น

เมืองเล็กแต่เป็นเมืองที�เจริญที�สดุและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 

เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการท่องเที�ยว นาํทกุท่านแวะชิม ขนม

พายสัปปะรด เค ้กพายสับปะรด เป็นขนมชื�อดังประจําชาติของ

ไตห้วันที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอม

และใสส้ับปะรดเยอะ นอกจากนี4ยังมีขนมอื�นๆอีกมากมาย เช่น พาย

เผือก, Naugat (ตงัเม) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซื4อเป็นของฝากกลับ

บา้น  

จากนั4น นาํท่านสู่ อนสุรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที�หลักที�ตอ้งมาของเมือง

ไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สรา้งขึ4นตั4งแต่ปี 2_=: เพื�อเป็นการรําลึกและเทิดทนู อดีตประธาน

นาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ัฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันใหเ้ทียบเท่า

ระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาวaดา้น และมีหลังคาทรง > 

เหลี�ยมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตั4งสงา่อยู่ตรงกลางของ

จตรุัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบันไดจํานวน >_ ขั4น เท่ากับอายขุอง

ท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรปูปั4นสาํริดของท่านในท่านั �งขนาดใหญ่ ซึ�งจะมี

ทหารยืนเฝ้าไว6้ นาย นอกจากนั4นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัตภิาพถ่ายแตล่ะช่วง

ชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเครื�องใชต้า่งๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย จากนาํ

นั4นท่านสู่ ศนูยศิ์ลปะฮวาซาน เดิมทีเป็นโรงงานผลิตไวนแ์ละบหุรี�แตปั่จจบุันถกูปรับ

โฉมใหก้ลายเป็นพื4นที�สําหรับจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ�งผสม

ความเก่าเรโทรกับผลงานศิลปะสมัยใหม่ จนกลายเป็นแหล่งเดินเล่นยอดนิยม 

นอกจากนี4ยังมีโรงภาพยนตร ์SPOT Huashan แกลเลอรี� ลานแสดงดนตรี รา้นอาหาร 

คาเฟ่ รา้นเสื4อผา้ รา้นของที�ระลึก ใหไ้ดม้าชอ้ปกันแบบเพลินๆ และยังมีมมุถ่ายรปู

เก๋ๆ  มากมาย จนทาํใหที้�นี�กลายเป็นสถานที�ถ่ายภาพพรีเวด้ดิ4งยอดนิยม

ของคูร่กัชาวไทเป   

เที2ยง  � รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั4น จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป/0/เป็นหนึ�งในแลนดม์าร์ก

หลักของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ1นตึก ชมวิวชั1น 89 ท่านใดตอ้งการ

ขึ1นชมวิวกรณุาติดต่อไกด์ที2ดแูลคณะของท่าน ค่าขึ1นประมาณ 
b00 NTD)เป็นตึกที�สงูที�สดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดบัที� 6 ของโลก ตึก

ไทเปมีทั4งหมด 2;2 ชั4นตามชื�อ ภายในตัวอาคารมีลกูต ุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า _;; 
ตัน ทําหนา้ที�กันการสั �นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของ



 

หา้งสรรพสินคา้ที�ขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อิสระใหท่้านได้

ถ่ายรปูค ู่กบั ตึกไทเป /0/ ตามอธัยาศยั 

นาํท่านแวะชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเครื�องประดับเพื�อสขุภาพ มีทั4งแบบสรอ้ย

ขอ้มือ และสรอ้ยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั4งมีชมหยก

ไตห้วัน และ ปะการังแดง เป็นเครื�องประดบัลํ4าค่าของคนไตห้วัน

มาตั4งแตใ่นอดีต  

จากนั4น เดินทางสู่ วดัหลงซานซื2อ วัดนี4เป็นวัดที�เก่าแก่ที�สดุในบรรดา

วัดทั4งหมดในเมืองไทเป ก่อตั4งขึ4นเมื�อปี ค.ศ. 2=h> มีอายรุาว

h;; ปี สร้างขึ4นเพื� ออุทิศแด่ เจ ้าแม่กวนอิมที� เป็นองค์พระ

ประธานหลักของวัด ผู้เป็นที� เคารพ และศรัทธาของชาว

พทุธศาสนิกชน ดา้นหลังของศาลเจา้แม่ยังมีเทพเจา้ต่าง ๆ 

ของลทัธิเตา๋อีกหลายองคใ์หผู้ที้�เคารพศรัทธาไดม้ากราบไหว ้

นอกจากนั4นยังมีสถาปัตยกรรมที�วิจิตรงดงามควรค่าแตก่าร

เที�ยวชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานหินแกะสลัก งานไมที้�

วางประดบั และตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม  

 นาํท่าน ชอ้ปปิ1 งตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งยิดฮิต

ของวัยร ุ่นไตห้วัน หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมือนบริเวณสยาม

นั4นเอง ซึ�งเป็นศนูย์รวมแฟชั �นต่าง ๆ ที�เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่า

บรรดาวัยร ุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวที้�นี� และนอกจากจะเต็มไป

ดว้ยรา้นเสื4อผา้ เครื�องประดบั เครื�องสาํอางค ์สารพัดแฟชั �นแลว้ 

ถนนแห่งนี4ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชื�อดังต่างๆ ทั4งอาหารใน

สไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ เพื2อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอิ2มจใุจ 

อาหารเยน็อิสระตามอธยัาศยั 

พกัที2  � โรงแรม BALEN HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั ` ดาว� 

เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

วนัที2สี2  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 



 

/0.DE น. ✈นําคณะท่านสมาชิกเดินทางส ู่ กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air 

เที2ยวบินที2 SL399 

 (ไม่มีอาหารและเครื2องดื2มบรกิารบนเครื2องบิน) 

/`.`E น. ☛ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

>-` ท่าน 

/ เด็ก > 
ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี
เตียง 

พกัเดี2ยวเพิ2ม 

13 – /b พฤศจิกายน 
b/  

11,111 11,111 11,111 3,000 

20 – >` พฤศจิกายน 
b/ 

11,111 11,111 11,111 3,000 

27 – `0 พฤศจิกายน 
b/ 

11,111 11,111 11,111 3,000 

� หมายเหต.ุ..กรณีที�ไตห้วันยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั4นทางไตห้วันสงวนสิทธิMเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเที�ยวเท่านั4น

เพราะฉะนั4นลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเทา่นั4น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้ง

ดาํเนนิการยื�นวีซ่า(มีคา่ใชจ่้าย) 



 

11 – /D ธนัวาคม b/ 11,111 11,111 11,111 3,000 

18 – >/ ธนัวาคม b/ 11,111 11,111 11,111 3,000 

23 – 26 ธนัวาคม b/  11,333 11,333 11,333 3,000 
 

หมายเหต ุ: ค่าบรกิารขา้งตน้นี1 เป็นราคาเฉพาะนกัท่องเที2ยวชาวไทยเท่านั1น 

และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ2น /,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน    
*ชําระที2สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจ

ของท่าน   

 
อตัราค่าบรกิารนี1รวม 
 

 � คา่ตั Lวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 � คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที�มี 
 � คา่นํ4าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 2; กก.  
 � คา่รถรบั-สง่ และนาํเที�ยวตามรายการ 
 � คา่ที�พกัตามที�ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 6 ท่านหรือ  h ท่าน  
 � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
 � คา่อาหารตามมื4อที�ระบใุนรายการ    
 � คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 � ค่าประกันอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,;;;,;;; บาท  (เงื�อนไขตาม
กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารนี1ไม่รวม 
 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 
�ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ2น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/
ต่อท่าน ชําระที2สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวรแ์ลว้แต่
ความพึงพอใจของท่าน   
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม =% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย h% 
�ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 



 

 

เงื2อนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พรอ้มหน้าพาสฯ ภายใน > วัน 
หลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี1  เนื2องจากราคานี1 เป็นราคาโปรโมชั2น ตั%วเครื2องบินการนั

ตีการจ่ายเงินลว่งหนา้เต็ม /00% ซึ2งเมื2อจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิก
จะไม่มีการคืนค่ามดัจําใดๆ ทั1งสิ1น และในกรณีที2ออกตั%วเครื2องบินไปแลว้หากมี
การยกเลิกหรือขอเลื2อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถทําเรื2องขอคืนค่าตั%วหรือขอ

คืน ค่ าทัวร์ทั1 งหมดหรือบางส่วนได้  ( ไม่นับรวมวัน เสาร์ อาทิต ย์ และ
วนัหยดุราชการ )  เนื2องจากราคานี1 เป็นราคาโปรโมชั2น ตั%วเครื2องบินการนัตีการ

จ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม /00% ซึ2งเมื2อจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่
มีการคืนค่ามดัจําใดๆ ทั1งสิ1น และในกรณีที2ออกตั%วเครื2องบินไปแลว้ หากมีการ

ยิกเลิกหรือขอเลื2อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถทําเรื2องขอคืนค่าตั%วหรือขอคืน
ค่าทวัรท์ั1งหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่ 

/./ ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อน

ออกตั%วเครื2องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั1งสิ1น ถา้ยงัไม่มีการยื2นวี

ซ่า หรอืมีการเสียค่าใชจ่้ายอื2นใด 

/.> ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อน

ออกตั%วเครื2องบิน แต่มีการยื2นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื2นใด บรษิทัฯ จะหกั

ค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที2จ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านั1น 

/.` ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตั%วเครื2องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ู้

เดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบชําระค่าธรรมเนียม

การเปลี2ยนชื2อตั%ว `,000 บาท / ตั%ว / ใบ + สว่นต่างของภาษีนํ1ามนัเชื1อเพลิง 

และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื2นๆ เฉพาะเท่าที2ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น 

ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื2อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ
หนึ2ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิs ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ 

และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั1งสิ1น  
3. กรณีที2กองตรวจคนเข้าเมืองทั1งที2กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออก หรอืเขา้ประเทศที2ระบใุนรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิsที2

จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั1งสิ1น 
4. .การยกเลิก 



 

D./. ยกเลิกก่อนการเดินทาง `0 วนัขึ1นไป ยดึเงินในสว่นมดัจํา 

D.>. ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า `0 วนั เก็บค่าใชจ่้าย E0% ของราคาทวัร ์

D.`. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า v วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั1งหมด /00 % ของราคา

ทวัร ์ 

ยกเวน้กร ุป๊ที2เดินทางช่วงวนัหยดุ หรอืเทศกาลที2ตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบิน 

หรือกร ุ๊ปที2 มีการการนัตีค่ามัดจําที2พัก  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที2ยวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์

 ทั1งหมดเนื2องจากค่าตั%วเป็นการเหมาจ่ายในเที2ยวบินนั1นๆ 

 

หมายเหต ุ

1.  จํานวนผ ูเ้ดินทางขั1นตํ2าผ ูใ้หญ่ `0 ท่านขึ1นไป เที2ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี

การเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธิsที2จะเปลี2ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์1  เมื2อเกิดเหต ุ

สดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที2ยว โรงแรมที2พกั สามารถเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที2 เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื2นๆที2อย ู่นอกเหนือการควบคมุของทาง

บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ2ม เติมที2เกิดขึ1นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการ
บิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที2ท่านถกูปฏิเสธ 

การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที2ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที2กรม
แรงงานทั1งจากไทย และต่างประเทศซึ2งอย ูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั

ฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที2ยวในสถานที2ที2ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื2องมาจากธรรมชาติ 

ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ทั1งสิ1น แต่ทั1งนี1ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที2ยวสถานที2อื2นๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธิsการจดัหานี1โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานี1 คิดตามราคาตั%วเครื2องบินในปัจจบุนั หากราคาตั%วเครื2องบินปรบัสงูขึ1น 
บรษิทัฯ สงวนสิทธิsที2จะปรบัราคาตั%วเครื2องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า b เดือน และบริษทัฯ รบั

เฉพาะผ ูมี้จดุประสงคเ์ดินทางเพื2อท่องเที2ยวเท่านั1น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่

ครบ อาทิ ไม่เที2ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื1อ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอยา่ง 
ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใชจ่้ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษัทฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1 น หากเกิดสิ2งของสญูหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทีุ2เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที2ยว

เอง 
11. เนื2องจากตั%วเครื2องบินเป็นตั%วราคาพิเศษ เมื2อออกตั%วไปแลว้ในกรณีที2ท่านไม่

สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั%วเครื2องบินไม่สามารถ
นํามาเลื2อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เมื2อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั1งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื2อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที2ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั1งหมด 

13. ในกรณีที2ลกูคา้ตอ้งออกตั%วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ที2ของ
บรษิทั ฯ ก่อนทกุครั1ง มิฉะนั1นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั1งสิ1น 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสญัญา
ใดๆ แทนบรษิทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อํานาจของบรษิทักํากบัเท่านั1น 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรื2องการยื2นวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ที2ทกุครั1ง 

-กรณีลกูคา้ที2ตอ้งเดินทางดว้ยเที2ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซื1อทวัร ์โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเวลา เที2ยวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซื1อ

ตั%วเครื2องบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พื2อการท่องเที2ยวเท่านั1น ค่าทวัรที์2ชําระกบัผ ูจ้ดั เป็นการ

ชําระขาดก่อนเดินทางและผ ูจ้ดัไดชํ้าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานที2

เที2ยวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั1นหากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอื

ใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎิเสธเขา้หรอืออกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน

ทกุกรณี 

 



 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมี

อายไุม่ตํ2ากว่า b เดือน หรอื /G0 วนั ขึ1นไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ2า b หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผ ูเ้ดินทางที2อายไุม่ถึง /G ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี2ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเที2ยว  กําหนดใหมี้การ

ประชาสมัพนัธส์ินคา้พื1นเมืองใหน้กัท่องเที2ยวทั2วไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึ2ง
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนื2องจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บั

นกัท่องเที2ยวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม  การ
บรโิภคขึ1นอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั1งสิ1นและถา้หากลกูคา้

ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ ณ วนัที2มีการลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิsในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที2

เกิดขึ1นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***สําหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า 
ทางบรษิทัขอเก็บค่าวีซ่าที2เกิดขึ1นตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิs เก็บค่าใชจ่้าย

ทั1งหมด *** 

 


