
 

 

AROUND TAIWAN 6วนั 4คืน 

 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 

☛ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 

☛ กนิ ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เกต็ ตลาดฟงเจ่ีย ตลาดซ่ือหลนิและตลาดซีเหมินติง และ  MITSUI OUTLET 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอี ้1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอสิระ  



 

 

 
 

23.45 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
03.30 น. ✈เหิรฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
08.00น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั ไตห้วนัเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

เท่า ตั้งอยูห่่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่
ราว 78 เกาะ เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวชิ และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวนัทีไ่ม่ควรพลาด 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน ้ าจืดจากธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่
กลางภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีช่ือว่า กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็น
เกาะท่ีเล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย ์ส่วนด้านทิศใตน้ั้นมี
รูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามจนไดรั้บ
ฉายาว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื้นน ้ าสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย ฉากหลงัเป็นภูเขาสูง
ใหญ่เตม็ไปดว้ยป่าไมท่ี้เขียวและภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี  

 

วนัทีส่อง สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเหวนิอู่ - เจียอี ้

วนัแรก  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 



 

 

จากนั้นน าท่านสักการะอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึง
แต่เดิมอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ไดถู้กญีปุ่นยึดครองไปตั้งแต่สมยัสงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลง
ใหแ้บ่งส่วนหน่ึงไวท่ี้ญ่ีปุ่นเพื่อใหค้นญ่ีปุ่นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัง๋บา้งและอีกส่วนนึงน ากลบัมาไวท่ี้ไตห้วนั 

เทีย่ง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ วัดเหวินอู่  หรือวัดกวนอู ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของไตห้วนั 

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสัย
เป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนบัถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่า
บารมีของท่านสามารถขจดัภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ
วดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวหิารและสีสัน โดยมีตวัวหิารใหญ่แบ่ง
ออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยูด่า้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 
1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและ
อีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละท่ี จะมีความงดงาม ท่ี
แตกต่างกนัไป 

ค ่า  🍴 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่  โรงแรม ORANGE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อาลี
ซานเป็นท่ีตดัตน้ไม่สนไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน หลงัจากนั้นรัฐบาลไตห้วนั
จึงประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะ
ไตห้วนั ดว้ยความสูงของเขาอาลีซาน กวา่ 2,663 เมตร ท าให้ตอ้งเตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะ
อุณหภูมิจะต ่ากวา่ปกติ **ส าหรับท่านทีเ่มารถ แนะน าให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึน้อุทยานอาลซีาน ** 
เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเส้นทางท่ีไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งท าใหทุ้กท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละ
ตน้มีอายรุ่วมพนัปี สูงล่ิวข้ึนสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองตน้เท่านั้นท่ีน่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นท่ีเดียว จึงไม่
แปลกท่ีอาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั  

 
 

ไม่พลาดไฮไลท์ น่ังรถไฟโบราณอาลซีาน ชมป่าสนพนัปี 
 

เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลซีาน 

น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

วนัทีส่าม อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – น่ังรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ 



 

 

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ ตลาดฟงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งน้ีมีความเป็นมามากกวา่ร้อยปี เป็นตลาด
กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดของคนไตห้วนั ตั้งอยูด่า้นหลงัของมหาวทิยาลยัฟงเจ่ีย เป็นแหล่ง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงนักท่องเท่ียว เป็นตลาดคนเดินท่ีจ าหน่ายสินค้าครบครันทั้ งเส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  
เสตก็เน้ือ และเตา้หูเ้หมน็ รวมไปถึงแบรน์รองเทา้ แบรน์ดงั ราคาท่ีไตห้วนัถูกกวา่ไทยแน่นอน  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช๊อปป้ิง อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

 

พกัที ่  โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ีเจริญ
ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

วนัทีส่ี่ ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 



 

 

จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัหนกัจดัเต็มกนัท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งหลาย ซ่ึงท่ีน่ีถือ
วา่เป็น Shopping center ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือของไตห้วนั ท่ีน่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญ่ีปุ่น ไตห้วนั และแบรนด์ชั้น
น าทัว่โลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE , 
NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีแห่กนัมาลดราคากนัอยา่งจุใจ 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
จากนั้น น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซ่ือหลนิไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดนดักลางคืนท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดในไทเป เป็น STREET FOOD 

แหล่งรวมของกินข้ึนช่ือนานาชนิด นอกจากนั้นยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ ให้ไดช้้อปกนัอยา่งจุ
ใจ ท่ีส าคญัคือราคาไม่แพง 

 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม BEAR INN หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีต้องมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวนั 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 
ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 
เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหน้ามีบนัไดจ านวน 
89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหาร
ยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง
ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 
เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใด

ต้องการขึน้ชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของ
ห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตาม
อธัยาศัย 

วนัที่ห้า ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เคร่ืองส าอาง - ตลาดซีเหมินติง 



 

 

 

จากนั้นแวะศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยาม
นั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท่ี้น่ี และ
นอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปดว้ย
ร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 

พกัที ่  โรงแรม Good Night Hotel หรือเทยีบเท่า 



 

 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
10.45 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL399 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

ศุกร์-พุธ 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 62 14,999 14,999 5,500 

พุธ-จนัทร์ 08-13 พ.ค. 62 14,555 14,555 5,500 
พุธ-จนัทร์ 15-20 พ.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

ศุกร์-พุธ 10-15 ก.ค. 62 14,999 14,999 5,500 
ศุกร์-พุธ 24-29 ก.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

พุธ-จนัทร์ 07-12 ส.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

พุธ-จนัทร์ 02-07 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 
พุธ-จนัทร์ 09-14 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 

วนัที่หก สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง 

❖ หมายเหตุ...กรณีทีไ่ต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่วเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

พุธ-จนัทร์ 16-21 ต.ค.62 15,999 15,999 5,500 
ศุกร์-พุธ 18-23 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 
พุธ-จนัทร์ 23-28 ต.ค. 62 16,555 16,555 5,500 

 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน   
ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมืองใน
วนัเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  



 

 

**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และ
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
**กรณเีดินทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 
แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลงิ และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 



 

 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้เดินทางข้ันต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 



 

 

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวนั ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่ว
ทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบั
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วนัที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


