
 

   

 

 

  

  

 

 

 

TAIWAN FIRST STEP  
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา � วนั   คืน 

 

 

 

 

 

 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา !! – วดัพระถังซัมจั�ง – วดัเหวนิอู่  

☛ อุทยานเหย่หลวิ -หมู่บ้านโบราณจิ#วเฟิ# น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  
☛ ช้อปปิ, งตลาดฝ่งเจี#ยไนท์มาร์เกต็ และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ,าหนักกระเป๋า 20 KG 
☛ พกัเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที#ยวเต็มไม่มีอสิระ  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai 

Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน

การเดินทาง 

19.30 น. ✈ ออกเดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เที#ยวบินที# SL394 

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื#อง  ใช้เวลาบิน R ชั#วโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ นาํท่านเดินทางสู่ โรงแรมที#พกั (เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่ไทย 

3 ชั�วโมง)  

พกัที#  �โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า� 

 

เช้า               � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั5นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบนํ5 าจืดธรรมชาติที�

ใหญ่ที�สุดของเกาะไตห้วนั   ตั5งอยูก่ลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื5นที�ตอนกลางของเกาะ มี

เกาะที�มีชื�อว่า กวง หวา เต่า ซึ� งเป็นเกาะที�เล็กตั5งอยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ย

พระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั5นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เสี5 ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มี

ชื�อเสียงดา้นความสวยงามจนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื5นนํ5 าสีฟ้า

อมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลงัเป็นภูเขาสูงอุดมไปดว้ยพื5นที�ป่าที�อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที�เยน็สบาย

ตลอดทั5งปี  

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที#พกั  
 

วนัที#สอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซัมจั�ง – วดัเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ, งฟ่งเจี#ยไนท์มาร์เกต็  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

จากนั5นนาํท่านสักการะอฐิัของพระถงัซมัจัFง ณ วัดพระถังซัมจั�ง ตั5งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ� ง

แต่เดิมอฐิัของพระถงัซมัจัFงไดถู้กญีปุ่นยดึครองไปตั�งแต่สมยัสงครามระหว่างญี�ปุ่นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลง

ใหแ้บ่งส่วนหนึ�งไวที้�ญี�ปุ่นเพื�อใหค้นญี�ปุ่นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัFงบา้งและอีกส่วนนึงนาํกลบัมาไวที้�ไตห้วนั  

เที#ยง  �รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั5งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัดิG สิทธิG ของชาวไตห้วนั 

ภายในจะเป็นที�ประดิษฐานรูปปั5 นของศาสดาขงจื5อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซึ�งเป็นเทพเจา้ที�มีอุปนิสัย

เป็นรักษาคาํพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนบัถือเป็นเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์เชื�อกนัว่า

บารมีของท่านสามารถ ขจดัภูตผีปีศาจ แคลว้คลาดจากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะ

ของวดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้งของเมืองปักกิ�งทั5งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวัวิหาร

ใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั5นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที�ตั5งอยู่หนา้วดัซึ� งมี

มูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

นาํทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที� ร้านใบชา ชาที�ขึ5นชื�อที�สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ5 าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนิยมซื5อกลบั

เป็นของฝากชนิดหนึ�ง ก่อนจะนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองที�ไดขึ้5นชื�อว่าเป็นเมืองที�สะอาดเรียบร้อย

ที�สุดในไตห้วนัจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงทาํให้เมืองนี5 มี

ความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

จากนั5นนาํท่าน ช๊อปปิ, งตลาดฟ่งเจี#ยไนท์มาร์เก็ต ฝงเจีFยไนทม์าเก็ตเป็นตลาดที�มีมานานกว่า 3KK ปี เป็นตลาด

กลางคืนที�คึกคกัมีทั5 งวยัรุ่นไตห้วนัและนักท่องเที�ยวต่างชาติหลงัไหลเขา้มา มีสินคา้สําหรับทุกเพศ ทุกวยั 

โดยเฉพาะวยัรุ่นเนื�องจากตั5 งอยู่ใกล้มหาลัยฝ่งเจี�ย เป็นตลาดคนเดินที�จาํหน่ายสินค้าครบครันทั5 งเสื5 อผา้ 

เครื�องสาํอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูที�ขึ5นชื�อของที�นี�ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  

สเตก็เนื5อ และเตา้หู้เหมน็ รวมไปถึงรองเทา้แบรน์ดงั เพื#อให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช๊อปปิ, ง อิสระอาหารเย็น

ตามอธัยาศัย 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

พกัที#  � โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ d ดาว� 

 

 

 

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั5งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเลก็แต่เป็นเมืองที�เจริญ

ที�สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที�ยว นาํทุกท่านแวะ

ชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมชื�อดงัประจาํชาติของไตห้วนัที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติ

กลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี5 ยงัมีขนมอื�นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat 

(ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซื5อเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั5น นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ#ว อุทยานแห่งนี5ตั5งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื5นที�
เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ5 าทะเลและลมทะเล ทาํให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง 
ๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก 

วนัที#สาม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ#ว – หมู่บ้านโบรานจิ#วเฟิ# น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค – ช้อปปิ, งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

เที#ยง           � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู้ด 
 

จากนั5นทาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ#วเฟิ# น ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองที�มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมือง

แร่ทองคาํมากก่อน จึงทาํใหมี้คนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตุกนัมากมายจนในที�สุดจาํนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็

เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ5งไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดั�งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศที�นี�จะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มี

โรงนํ5 าชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยร้านคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation เรื�องดงัจากค่าย Studio 

Ghibli เรื�อง Spirited Away มาถ่ายทาํที�นี5 จึงทาํใหห้มู่บา้นโบราณแห่งนี5 เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�โด่งดงั  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

นาํท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั5งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ

ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั5งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเครื�องประดบัลํ5าค่าของคนไตห้วนั

มาตั5งแต่ในอดีต  

จากนั5น นําท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที�หลกัที�ตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ5นตั5งแต่ปี 3]^_ เพื�อเป็นการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 

ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาวaดา้น และมีหลงัคาทรง b 

เหลี�ยมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั5งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจาํนวน 

b] ขั5น เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั5 นสําริดของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ ซึ� งจะมี

ทหารยืนเฝ้าไวc้ นาย นอกจากนั5นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค 

รวมไปถึงขา้วของเครื�องใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย  



 

   

 

 

  

  

 

 

 

นาํท่าน ช้อปปิ, งตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งชอ้ปปิ5 งยดิฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเรากเ็หมือน

บริเวณสยามนั5นเอง ซึ�งเป็นศูนยร์วมแฟชั�นต่าง ๆ ที�เป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้

ที�นี� และนอกจากจะเตม็ไปดว้ยร้านเสื5อผา้ เครื�องประดบั เครื�องสาํอางค ์สารพดัแฟชั�นแลว้ ถนนแห่งนี5กย็งัเตม็ไป

ดว้ยร้านอาหารชื�อดงัต่างๆทั5งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพื#อให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิ#มจุใจ อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

จนได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื#อเดินทางกลบั 

 

ef.gh น. ✈นําคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที#ยวบินที# SL39h 
 (ไม่มีอาหารและเครื#องดื#มบริการบนเครื#องบิน) 

eR.gh น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิiภาพพร้อมความประทบัใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

วนัที#สี#  สนามบินเถาหยวน  – กรงุเทพ )สนามบินดอนเมือง(  

หมายเหตุ ...กรณทีี#ไต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้นั,นทางไต้หวนัสงวนสิทธิiเฉพาะวซ่ีานักท่องเที#ยว  
เพราะฉะนั,นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดนิทางเท่านั,น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดาํเนินการยื#นวซ่ีา )มค่ีาใช้จ่าย(  



 

   

 

 

  

  

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดี#ยว 
พธุ-เสาร์ 27 - 30 ม.ีค. 62 9,999 9,999 3,000 

อาทติย์-พธุ 31 ม.ีค. - 3 เม.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

องัคาร-ศุกร์ 02 - 05 เม.ย. 62 11,777 7,900 11,777 7,900 3,000 

เสาร์-องัคาร 06 - 09 เม.ย. 62 15,999 12,500 15,999 12,500 3,000 
พฤหัส-อาทติย์ 11 - 14 เม.ย. 62 13,999 13,999 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 12 - 15 เม.ย. 62 16,666 16,666 3,000 
เสาร์-องัคาร 13 - 16 เม.ย. 62 17,777 17,777 3,000 
อาทติย์-พธุ 14 - 17 เม.ย. 62 15,555 15,555 3,000 
องัคาร-ศุกร์ 23 - 26 เม.ย. 62 11,777 11,777 3,000 
ศุกร์-จันทร์ 24 - 27  พ.ค. 62 10,999 10,999 3,000 
ศุกร์-จันทร์ 14 - 17 ม.ิย. 62 10,999 10,999 3,000 
ศุกร์-จันทร์ 21 - 24 ม.ิย. 62 10,999 10,999 3,000 
ศุกร์-จันทร์ 28 ม.ิย. - 01 ก.ค. 62 10,999 10,999 3,000 
เสาร์-องัคาร 06 - 09 ก.ค. 62 10,555 10,555 3,000 
เสาร์-องัคาร 20 - 23 ก.ค. 62 10,555 10,555 3,000 

พฤหัส-อาทติย์ 25 - 28 ก.ค. 62 11,111 11,111 3,000 
พฤหัส-อาทติย์ 08 - 11 ส.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 23 - 26 ส.ค. 62 10,555 10,555 3,000 
เสาร์-องัคาร 07 - 10 ก.ย. 62 10,555 10,555 3,000 
เสาร์-องัคาร 14 - 17 ก.ย. 62 10,555 10,555 3,000 



 

   

 

 

  

  

 

 

เสาร์-องัคาร 21 - 24 ก.ย. 62 10,555 10,555 3,000 
เสาร์-องัคาร 28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62 10,555 10,555 3,000 

พธุ-เสาร์ 02 - 05 ต.ค. 62 11,555 11,555 3,000 
อาทติย์-พธุ 06 - 09 ต.ค. 62 11,555 11,555 3,000 

พธุ-เสาร์ 09 - 12 ต.ค. 62 11,555 11,555 3,000 
ศุกร์-จันทร์ 11 - 14 ต.ค. 62 13,999 13,999 3,000 

พธุ-เสาร์ 16 - 19 ต.ค. 62 11,555 11,555 3,000 
เสาร์-องัคาร 26 - 29 ต.ค. 62 11,333 11,333 3,000 

 

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที#ยวชาวไทยเท่านั,น กรณต่ีางชาตชํิาระเพิ#ม d,eee บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ#นท่านละ  f,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ชําระที#สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคบั** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ he บาท / ท่าน / วนั 

 

อตัราค่าบริการนี,รวม 
 � ค่าตัFวเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
 � ค่านํ5 าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 2K กก.  
 � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
 � ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ c ท่านหรือ  h ท่าน  
 � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 � ค่าอาหารตามมื5อที�ระบุในรายการ    
 � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 � ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 3,KKK,KKK บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี, ไม่ รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  



 

   

 

 

  

  

 

 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
�ค่าทปิคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ#น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระที#สนามบินดอนเมืองใน
วนัเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ he บาท / ท่าน / วนั 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม ^% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย h% 
�ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า 
 

เงื#อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ h,eee บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน g วัน หลังจากทําการจอง และ

ชําระค่าทวัร์ส่วนที#เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย de วนั 

**กรณเีดินทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ชําระค่าทวัร์มัดจําทวัร์ท่านละ fe,eee บาท** 
2. หากลูกค้าทาํจองเกนิ ge ท่าน ท่านที# gf เป็นต้นไปชําระเพิ#ม f,eee บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกนิ ge ท่าน 

แม้ว่าท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษัทกต็าม ขอสงวนสิทธิiให้ชําระเพิ#มตามเงื#อนไขของบริษัท 
3. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิG  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น  

4. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั5งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิG ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั5งสิ5น 

การยกเลกิ 

เนื#องจากราคานี,เป็นราคาโปรโมชั#น ตั�วเครื#องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม fee%  ซึ#งเมื#อจองและจ่ายมัดจําแล้ว 
ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั,งสิ,น และในกรณีที�ออกตัFวเครื�องบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์
และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเลื�อนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตัFวหรือขอคืนค่าทวัร์
ทั5งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัFวเครื� องบิน บริษทัฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั5งสิ5น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัFวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั5น 



 

   

 

 

  

  

 

 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัFวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัFว h,KKK บาท / ตัFว 3 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ5 ามนัเชื5อเพลิง และบริษทั

ฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

หมายเหตุ 

1.  จาํนวนผูเ้ดินทางขั5นตํ�าผูใ้หญ่ hK ท่านขึ5นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธิG ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี5  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเที�ยว โรงแรมที�พกั สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ5นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูก

ทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั5งสิ5นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงาน

ทั5งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั5งสิ5น แต่ทั5งนี5ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธิG การจดัหานี5โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคานี5 คิดตามราคาตัFวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัFวเครื�องบินปรับสูงขึ5น บริษทัฯ สงวนสิทธิG ที�จะปรับราคาตัFว

เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า _ เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อ

ท่องเที�ยวเท่านั5น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื5อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 



 

   

 

 

  

  

 

 

11. เนื�องจากตัFวเครื�องบินเป็นตัFวราคาพิเศษ เมื�อออกตัFวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดกต็าม ตัFวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั5งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั5งหมด 

13. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัFวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั5 ง มิฉะนั5นทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั5งสิ5น 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั5น 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื#องการยื#นวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที#ทุกครั,ง 
-กรณลูีกค้าที#ต้องเดินทางด้วยเที#ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื,อทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที#ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื,อตั�วเครื#องบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื#อการท่องเที#ยวเท่านั,น ค่าทวัร์ที#ชําระกบัผู้จัด เป็นการชําระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชําระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที#เที#ยวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั,นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวนั ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ#ากว่า y เดือน หรือ fze วนั 

ขึ,นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ#า y หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที#อายุไม่ถึง fz ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี#ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที#ยว  กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื,นเมืองให้นักท่องเที#ยว

ทั#วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซึ#งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เนื#องจากมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบั

นักท่องเที#ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ,นอยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลกั  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั,งสิ,นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ

แยกตัวออกจากคณะ ณ วนัที#มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที#เกดิขึ,นจากท่านเป็น

จํานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 



 

   

 

 

  

  

 

 

***สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาที#เกดิขึ,นตาม

จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิi เกบ็ค่าใช้จ่ายทั,งหมด *** 

 


