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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขา 
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง  ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 1 
ชั่วโมง)  

พักที ่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็น

แหล่งน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบ

แห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ าในทะเลสาบสร้าง

ความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจาก

ชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

☛ อทุยานแห่งชาตอิาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 
☛ อุทยานเหย๋หลิว่ –  หมู่บ้านโนราณจ่ิวเฟ่ิน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
☛ ช้อปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 
☛ พกัเจียอี ้1 คนื ซินจู๋ 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เทีย่วเต็มไม่มีอสิระ  

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – โรงแรมที่พกั 

 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

วนัทีส่อง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเหวนิอู่ - เจียอี ้
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้า

แห่งความซื่อสัตย์วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิคมของ

ญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่

กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้วน าไปแขวนที่ก าแพงวัด 

เชื่อว่าจะท าให้ครอบครัวปลอดภัยร่ ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะ

สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม  



 

 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีทิวทัศน์ล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่ง
และอีกด้านหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่  Alishan National Scenic 
Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละที่จะมีความ
งดงามที่แตกต่างกันไป 

ค่่า  🍴 บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยอาหารจีน 

พักที ่  โรงแรม Hotel Hi หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน 

อาลีซานเป็นที่ตัดต้นไม้สนไซเปรส ล้วนแต่เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาลไต้หวันจึง

ประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเกาะไต้หวัน 

ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าให้ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิ

จะต่ ากว่าปกติ **ส่าหรับท่านที่เมารถ แนะน่าให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลีซัน **เดินเที่ยวชมป่า

สนพันปี เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ต้องท าให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละต้นมีอายุร่วมพันปี 

สูงลิ่วขึ้นสู่ท้องฟ้า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่นี่เป็นป่ารวมต้นสนไว้ในที่เดียว จึงไม่แปลกที่อาลีซานจะได้รับ

การอนุรักษ์ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไต้หวัน ไม่พลาดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี  

วนัทีส่าม เจียอี ้- อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – น่ังรถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 



 

 

 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูก
บนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก
ชนิดหนึ่ง  

จากนั้น น าท่านไป ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตแห่งนี้มีความเป็นมามากกว่าร้อยปี เป็นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนไต้หวัน ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เป็นแหล่ง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จ าหน่ายสินค้าครบครันทั้ง เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  เสต็ก
เนื้อ และเต้าหู้เหม็น รวมไปถึงแบรน์รองเท้า แบรน์ดัง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไต้หวันถูกกว่าไทย
แน่นอน เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 



 

 

 

พักที ่  โรงแรม Hotel Half หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุด
และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจ าชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พาย
เผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความ
งดงามของอุทยานหินอยู่ตรงรูปทรงของหินที่ถูกกัดกร่อนตามธรรมชาติ ท าให้หินที่อยู่บริเวณนี้มีรูปทรงต่างๆ เช่น 
รูปเสือดาว รูปเห็ด รูปรองเท้า แต่ก้อนหินที่ได้รับความนิยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพด้วยมากที่สุด คือ หินเศียร
ราชินี เป็นหินที่รูปทรงสวยงามที่สุด เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 4พันปี ส่วนที่เรียกว่าเศียรราชินีเพราะ ส่วนบนของหินได้
แตกออกท าให้รูปทรงคล้ายกับด้านข้างของพระราชินีเอลิซาเบธ  

วนัทีส่ี่ เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิว่–หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไค
เช็ค-ช้อปป้ิงซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 



 

 

 
เที่ยง            🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้วยเมนูซีฟู้ด 

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค า
มากก่อน จึงท าให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้าย
ออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ าชาแบบ
โบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง 
Spirited Away มาถ่ายท าที่นี้จึงท าให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง  



 

 

 
น าท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ าค่าของคนไต้หวันมา
ตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้พัฒนา
ความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม
สถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากับ
อายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั้นส าริดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย 
นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆไว้จัดแสดงอีกด้วย 



 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้า
หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นต้น
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

จนได้เวลาอันสมควร น่าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ 

 
01.25 น. ✈น่าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395 
 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 
04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

    
 
 
 

 

วนัทีห้่า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 
 

❖ หมายเหตุ...กรณทีีไ่ต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณเีป็นวซ่ีานักท่องเทีย่วเท่าน้ันเพราะฉะน้ัน

ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยืน่วซ่ีา(มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

ก่าหนดวันเดินทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 

เสาร์-พุธ 20 - 24 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

พุธ-อาทิตย ์ 24 - 28 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

ศุกร์-อังคาร 26 - 30 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

พฤหัส-จันทร ์ 19 - 23 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 

พฤหัส-จันทร ์ 26 - 30 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 

ศุกร์-อังคาร 04 - 08 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

เสาร์-พุธ 12 - 16 ต.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

พฤหัส-จันทร ์ 17 - 21 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

พฤหัส-จันทร ์ 24 - 28 ต.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชา่ระเพิ่ม 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อทา่น   

ช่าระที่สนามบินดอนเมืองกอ่นออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหนา้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
  ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ และมัคคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช่าระที่สนามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่วนหัวหนา้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช่าระค่าทัวร์มัดจ่าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท่าการจอง 
และช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปใีหม่ ช่าระค่าทัวร์มดัจ่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกค้าท่าจองเกิน 20 ทา่น ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชา่ระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 
ท่าน แม้ว่าทา่นจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ใหช้่าระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัท 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด

จ่าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ่าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋ วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท่าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน แต่มีการ
ยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น  โดยต้อง
แจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 



 

 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช่าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้่ามันเชื้อเพลิง และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหต ุ
1.  จ่านวนผู้เดินทางขั้นต่่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคา่นึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส่าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , 
การถูกท่าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 



 

 

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ่านาจในการให้ค่าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทก่ากับเท่านั้น 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กับเจ้าหน้าที่ทกุครั้ง 
-กรณีลูกค้าทีต่้องเดินทางดว้ยเที่ยวบนิในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช่าระกบัผู้จัด เป็นการช่าระขาดก่อนเดนิทางและผู้จัดได้ช่าระตอ่
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ที่ยวต่างๆ แบบช่าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคนืเงนิทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน่าพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั 
ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า่ 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก่าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซึ่งจ่าเปน็ต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนือ่งจากมีผลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทกุท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจา่เปน็ต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งสิน้และถ้าหากลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเปน็
จ่านวนเงิน 600 NTD/ทา่น/ร้าน 

***ส่าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


