
 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

  08-11 พฤศจกิายน  
2561 

9,555 

 
 

3,000 
 
 
 

  11-14 พฤศจกิายน  
2561 

18-21 พฤศจกิายน 2561 

25-28 พฤศจกิายน 2561 

     10-13 ธนัวาคม  2561 

     16-19 ธนัวาคม  2561 

     18-21 ธนัวาคม  2561 

 



 

 

หมายเหต ุ: คา่บรกิารขา้งตน้นีเ้ป็นราคาเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 
และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น    

*ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง*  ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ
ของทา่น   

 

☛ สถานรีถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ-ีอทุยานเหยห่ลิว่- 

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 

☛ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – วดัหลงซานซือ่ 
☛ ชอ้ปป้ิงตลาดตลาดซือ่หลนิ และ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 

KG 

☛ พักเถาหยวน2คนืเทีย่วเต็มไมม่อีสิระ 
 

วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.45 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบนิดอนเมอืง ประตู 7 อาคาร
ผูโ้ดยสารขา 
                    ออก สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกใน 
                   การเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 
 

วนัทีส่อง สนามบิน เถาหยวน -อุทยาน เหย๋หลิ่ว -หมู่บ ้านจิ่ว เฟ่ิ น -สถานีรถไฟสาย

ประวตัศิาสตร-์ 

                   รา้นพายสปัปะรด-ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

03.10 น. ✈ออกเดนิทางสู่ ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่

SL398 
(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน มกีรุงไทเปเป็นเมอืงหลวง หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่พรอ้มรถโคช้
ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าไทย1 ชั่วโมง)ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะทีม่ี
พืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ ตัง้อยูห่า่งจากฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู แซนวชิ และ ชานมขึน้ชือ่ของไตห้วนัทีไ่ม่ควร

พลาด 



 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุ ของ
เกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลม
ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูป
พระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

เทีย่ง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 
หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็น
เหมอืงแรท่องค ามากกอ่น จงึท าใหม้คีนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตุกันมากมายจนในทีส่ดุ
จ านวนแรธ่าตตุา่งๆกล็ดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลอืทิง้ไวแ้ตค่วามเป็นอยูแ่บบดั่งเดมิ
ใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศทีน่ีจ่ะเป็นบา้นเรอืนแบบเกา่ๆ มโีรงน ้าชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ย
รา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ภีาพยนตร ์Animation เรือ่งดังจากค่าย Studio Ghibli 
เรือ่ง Spirited Away มาถ่ายท าทีน่ีจ้งึท าใหห้มูบ่า้นโบราณแหง่นี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
โดง่ดัง  

    

 
 
 
 
 
 
 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงผงิซ ีเมอืงนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮติของเสน้ทาง
รถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่ “สอื
เฟ่ิน” )ซึง่ตัง้ชือ่ตามครอบครัวดังเดมิของผูท้ี่พัฒนา
พื่นที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการ
ปล่อยโคมลอยจากสถานีซอืเฟ่ินและสามารถเดนิเล่น
ที่ถนนสายเก่า ซึง่เป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซึง่มีทัง้
รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มเีวลาใหท้่านปล่อย
โคมลอยหรือเขียนค าอธฐิาน (ค่าทวัรไ์ม่รวมโคม
ลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ  
สะพานแขวน Jing-anเป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุของเมอืง
ผงิซ ีถา้ยนือยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสาย
เกา่ผงิซแีละแมน่ ้าจหีลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากนัน้น าทกุท่านแวะเยีย่มชมิ ขนมพายสบัปะรด ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมประจ าชาติ
ชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้อง
ทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนีย้งัมแีละยังมขีนมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืก
ชมิ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิ ตลาดยามค ่าคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทเป ใหท้า่นซือ้
สิ น ค ้ า พื้ น เ มื อ ง 
อาหาร หรือสนิคา้ที่
ระลึก เพื่อเป็นการ
ไม่รบกวนเวลาใน
การชอ้ปป้ิงอนัมคีา่

ของทกุทา่น อาหาร
เ ย็ น อิ ส ร ะ ต า ม
อธัยาศยั 

 

พกัที ่  โรงแรม BALEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม ไทเป-เจอรเ์มเนยีม-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101-ศนูยเ์ครือ่งส าอางค-์

วดัหลงซนัซือ่- 

                    ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านแวะศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ (เจอรเ์มเนยีม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้
แบบสรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืกในรา่งกายคนเรา 
รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันมาตัง้แต่
โบราณ   

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค หนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของไตห้วัน 
เป็นอาคารสีขาวทั ้งสี่ด า้น มีหออนุสรณ์  หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน ้ าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจนีตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรภีาพ มบีันไดด้า้นหนา้ 
89 ขัน้ เท่ากับอายขุองท่านนายพลเจยีง ไคเช็ค อดตีประธานาธบิดผีูเ้ป็นทีรั่กของชาว
ไตห้วัน ผูพ้ัฒนาความเจรญิใหไ้ตห้วันเทยีบเทา่ประเทศอืน่ในระดับนานาชาต ิและรปูปั้น
ของท่านท าจากทองสัมฤทธิใ์นท่าน่ัง ใบหนา้ยิม้แยม้ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าตลอดเวลา 
ท่านจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการหนา้รปูปั้นท่านนายพล เจยีงไคเช็ค 
ซึง่จะมขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมงบนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้

 

กลางวนั          🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์หลักของเมอืงไทเป (ไม่
รวมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 ทา่นใดตอ้งการขึน้ชมววิกรณุาตดิตอ่ไกดท์ีด่แูลคณะ
ของทา่น คา่ข ึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับที ่
2 ของโลก ตกึไทเปมทีัง้หมด 101 ชัน้ตามชือ่ ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนัก
กวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว ดา้นขา้งตกึจะเป็นสว่น
ของหา้งสรรพสนิคา้ที่ขายของแบรนด์เนม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อสิระใหท้่านได้
ถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ตามอธัยาศยั 

จากนัน้แวะศนูยเ์ครือ่งส าอาง ทีน่ีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึยาและน ้ามนัหรอืยานวดต่างๆที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที ่

 
จากนัน้จากนัน้น าท่านตอ่ไปยัง วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขามงักร  เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในไทเป  ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 วัดหลงซันซือ่ถูกทิง้ระเบดิจนพระอุโบสถไดรั้บ
ความเสยีหายยบัเยนิ  แต่ปรากฏวา่ พระโพธสิัตวก์วนอมิ นัน้กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหาย
เลย ท าใหผู้ค้นเลีย่มใส ศรัทธา พากนัมากราบไหว ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอีใ้หท้่านได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิหรอื
สยามสแควรไ์ตห้วนั เป็น ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของวัยรุ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน มี
ฉายาว่า ฮาราจกุแุห่งไทเป เป็นแหลง่ก าเนดิแฟชัน่ของวัยรุน่หนุ่มสาวชาวไตห้วัน  ทา่น
สามารถเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมทีไ่ดรั้บความนยิมมากมาย อาท ิOnitsuka 
Tiger, Nike, Puma เป็นตน้ 
เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอิม่จุใจอสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม BALEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่   สนามบนิเถาหยวน-ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

10.45 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเด ินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air 

เทีย่วบนิที ่SL399 
 (ไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

13.35 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ หมายเหต.ุ..กรณีทีไ่ตห้วันยกเวน้คา่วซีา่ใหนั้น้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่นัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้ง

ด าเนนิการยืน่วซีา่(มคีา่ใชจ้า่ย) 

วีซา่ตามปกต ิ และ พาสปอร์ตต้องมีอายเุหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดนิทางนะคะ 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่
ทา่น ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น   
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
1. ในการจองกรุณาช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรั้บใบ

แจง้หนี้ เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตีการจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 
100% ซึง่เมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และ
ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถ
ท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋วหรอืขอคนืค่าทัวรท์ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้( ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์
และวันหยดุราชการ )  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิ
ล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ า
ใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผู ้
จองจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หักค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยังไม่มกีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยี

คา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตั๋ว

เครือ่งบนิ แต่มกีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคี่าใชจ้่ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะ

เทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 

1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่

มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 

บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 

เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 



 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื
เขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. .การยกเลกิ 
4.1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจ า 

4.2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

4.3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ี

การการันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และ

ไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ ทัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ

นัน้ๆ 

 
หมายเหต ุ
 

1.  จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุ
ไตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืง
จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่
อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

7.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่
เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนื
เงนิได ้ 

12. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 



 

13. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่น
ทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

14. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

-กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอยีดวนัเวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาด

กอ่นเดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบ

ช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุ
ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว
ทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลง
รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน
เงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

*** 

 
 


