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06.00 น. 📢📢 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร E 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสัมภาระกอนการเดินทาง 

09.00 น. ✈ออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติไทจง ไตหวัน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ560 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

13.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติไทจง ไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มัคคุเทศก

ทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ (เวลาทองถ่ินไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) 

   บริการอาหารเที่ยง ดวยเมนูแซนวิช และชานม ขึ้นชื่อของไตหวันที่ไมควรพลาด 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองที่เจริญที่สุด

และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใด

ตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวันมี

ความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ช้ันเหนือพ้ืนดินตามช่ือและช้ันใตดิน 5 ช้ัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม

ขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะแเปนสวนของ

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  

☛ ช้อปป้ิง 2 ไนท์มาร์เกต็ ตลาดซีเหมินติง ตลาดฟงเจ่ีย และ MITSUI OUTLET 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัพระถังซัมจ๋ัง – วดัเหวนิอู่ 

☛ บนิตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํา้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ เถาหยวน 2 คืน พกัไทจง1 คืน เทีย่วเตม็ไม่มีอสิระ  

• เมนูพเิศษ BUFFET สุกีม้องโกเลยี หม้อไฟ •  

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองไทจง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  

MITSUI OUTLET 

 

 
 

         

   

 

 
 
 
 



 

 

หางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตาม

อัธยาศัย 

 
 

จากน้ัน นําทุกทานชอปปงแบบจัดหนักจัดเต็มกันที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักชอปทั้งหลาย ซึ่งที่น่ีถือวาเปน 

Shopping center ที่ใหญที่สุดทางเหนือของไตหวัน ที่น่ีรวมรานคา ทั้งจากญี่ปุน ไตหวัน และ 

แบรนดช้ันนําทั่วโลกกวา 220 แบรนดไมวาจะเปน Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 

LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายที่แหกันมาลดราคากันอยางจุใจ 

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พาย

เผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมืองแรทองคํา

มากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในที่สุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลยยาย

ออกไป  เหลือทิ้งไวแตความเปนอยูแบบด่ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศที่น่ีจะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงนํ้าชาแบบ

โบราณ ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถายทําที่น้ีจึง

ทําใหหมูบานโบราณแหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่โดงดัง ซอยทางเขาเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึก รานอาหาร ราน

วนัทีส่อง ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ศูนย์เจอร์เมเน่ียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์

เคร่ืองสําอางค์ – ตลาดซีเหมินตงิ 



 

 

ขนม อาหารทานเลน เต็มสองขางทางใหทานไดลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นช่ือของที่น่ีมีมากมาย ไดแก บัวลอย 

ไอศกรีมโบราณ เปนตน 

 

เที่ยง  🍴🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET สุก้ีมองโกเลีย หมอไฟ 

จากน้ัน นําทานเที่ยวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ

ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวันมา

ต้ังแตในอดีต  

 นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักที่ตองมาของเมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน อนุสรณ

สถานเจียงไคเช็คสรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนา

ความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม

สถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับ

อายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทาน้ังขนาดใหญ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝาไว2 นาย 

นอกจากน้ันยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของเครื่องใช

ตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 



 

 

 
 

จากน้ัน นําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง ที่น่ีมีเครื่องสําอางรวมถึงยาและนํ้ามันหรือยานวดตางๆที่ขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานได

เลือกชอปกันอยางเต็มที่ 

 นําทานเดินทางสูยาน ชอปปงยานซีเหมินติงหรือสยามสแควรไตหวัน อิสระชอปปงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคา

แฟช่ันแบรนดที่ไดรับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เปนตนเพื่อใหทานไดเพลิดเพลิน

อยางเต็มอ่ิมจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้ังอยูในเขตเมืองหนานโถว เปน

แหลงนํ้าที่มีขนาดใหญที่สุดของไตหวัน เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบ

แหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของนํ้าในทะเลสาบสราง

ความงดงามและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมากพรอมกับใหทานนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจาก

ชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

วนัทีส่าม เถาหยวน – ผูหลี ่– ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัพระถังซัมจ๋ัง - วดัเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ตลาดฟงเจ่ีย

ไนท์มาร์เกต็  



 

 

 
บาย จากน้ัน นําทานกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู เพ่ือสักการะขงจื๊อเทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู และเทพเจา

แหงความซื่อสัตยวัดน้ีเพ่ิงสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1938 ที่ผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของ

ญี่ปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเที่ยว โดยสรางอาคารย่ิงใหญ

กวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากขึ้นไฮไลทที่นิยมคือ การซื้อกระด่ิง เขียนช่ือตัวเองแลวนําไปแขวนที่กําแพงวัด 

เช่ือวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยร่ํารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหวางทางทานจะ

สามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  

 

เที่ยง           🍴🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมันปลูก

บนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก



 

 

ชนิดหน่ึง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองไทจงซึ่งเปนเมืองที่ไดขึ้นช่ือวาเปนเมืองที่สะอาดเรียบรอยที่สุดในไตหวัน

เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยู

ตลอดเวลา ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม 

 

จากน้ัน นําทานสู ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินที่มีช่ือเสียงและใหญที่สุดอีกแหงหน่ึงของเมืองไทจงมีความ

นาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น ทั้งอาหารทองถิ่น และอาหารนานาชาติสไตลStreet Food อาหารทานเลนสไตล

ไตหวัน เมนูขึ้นช่ือของที่น่ี เชน ชานมไขมุก  ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไตหวันเองและนักทองเที่ยว

ตางชาติ มีความนาสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดวยความที่ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ตต้ังอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จงึ

มีสินคาแฟขั่นวัยรุน นักศึกษา ในราคาไมแพง มีเวลาใหทานไดอิสระกับการชอปปงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ  

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลนิอยางเต็มอ่ิมจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 
พักที่  โรงแรม  HOTEL HALF หรือระดับเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสูรานไอศกรีม MIYAHARA รานไอศกรีมช่ือดังของเมืองไทจง มาถึงไทจงทั้งทีตองหามพลาด เดิมที

รานแหงน้ีเปนที่ต้ังของโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและขายของฝาก แตยังคงกลิ่นอายความ

ลึกลับดวยการตกแตงแนว HARRY POTTER เปนจุดขาย ทําใหรานไอศกรีมแหงน้ีเปนอีกหน่ึงไฮไลคของเมืองไทจง 

 

จนไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบินเมืองไทจง เพื่อเดินทางกลับ 

วนัทีส่ี่ ไทจง – ร้านไอศกรีม MIYAHARA - สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพ ฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ ) 



 

 

14.30 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ561 

 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 

17.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

    

 

 

 

 

กําหนดวันเดินทาง 2562 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัส – อาทติย 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร – จันทร  06 ก.ย. – 09 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

เสาร – อังคาร  14 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทติย 19 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร – จันทร 20 ก.ย. – 23 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

เสาร – อังคาร 21 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทติย 26 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร – จันทร 27 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทติย 10 ต.ค. – 13 ต.ค. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทติย 24 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 12,555 12,555 4,500 

 

*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชาํระเพิ่ม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน   

ชําระที่สนามบินสุวรรณภูมิกอนออกเดินทาง*  

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

 หมายเหตุ...กรณทีีไ่ต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณเีป็นวซ่ีานักท่องเทีย่วเท่าน้ันเพราะฉะน้ัน

ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาํเนินการย่ืนวซ่ีา(มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

  คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนี ้ไม รวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระที่สนามบนิสวุรรณภูมิ

ในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  

**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

  

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 

และชําระคาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน 

**กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที่ 21 เปนตนไปชาํระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 

ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ใหชําระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษทั 



 

 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน

สละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซึ่งเม่ือจองและจายมัด

จําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหัก

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 

วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน แตมีการ

ย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตอง

แจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง

รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และ

บริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัท

ทราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

1.  จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, 

การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดย

ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว

เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

เดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย

เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาที่ทกุครั้ง 

-กรณีลูกคาทีต่องเดินทางดวยเที่ยวบนิในประเทศ  กอนตัดสินใจซื้อทวัร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ

ตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อต๋ัวเครื่องบนิภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานั้น คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอ

ใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ที่ยวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม

เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ

ไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคนืเงนิทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 



 

 

หมายเหตุ : สาํหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบดิา มารดา ตองมีจดหมายยนิยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพนัธสนิคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว

ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนือ่งจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเที่ยวทกุทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา

เปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ ทั้งสิน้และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการ

แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเปน

จํานวนเงนิ 600 NTD/ทาน/ราน 

***สาํหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบรษิัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึน้

ตามจริง และทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด *** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


