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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ

ก่อนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไตห้วนัเร็วกวา่ไทย 

1 ชัว่โมง)  

พักที ่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบน ้ าจืดธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดของเกาะไตห้วนั   ตั้งอยูก่ลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มี

เกาะที่มีช่ือวา่ กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะที่เล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระ

อาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียง

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

วันที่สอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปป้ิงฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 

☛ ช้อปป้ิงตลาดฝ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  
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ดา้นความสวยงามจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื้นน ้ าสีฟ้าอมเขียว

ส่องประกายพร้อมฉากหลงัเป็นภูเขาสูงอุดมไปดว้ยพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งปี  

 

จากนั้นน าท่านสักการะอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึง

แต่เดิมอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ไดถู้กญี่ปุ่ นยดึครองไปตั้งแต่สมยัสงครามระหว่างญี่ปุ่ นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลง

ใหแ้บ่งส่วนหน่ึงไวท้ี่ญี่ปุ่ นเพือ่ใหค้นญี่ปุ่ นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัง๋บา้งและอีกส่วนนึงน ากลบัมาไวท้ี่ไตห้วนั  

เที่ยง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวไตห้วนั 

ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ที่มีอุปนิสัย

เป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวติ รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่า

บารมีของท่านสามารถ ขจดัภูตผีปีศาจ แคลว้คลาดจากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ

วดัมีความคล้ายคลึงกับพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวัวิหารใหญ่

แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวหิารเล็กโอบลอ้มอยูด่า้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ต ั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวั

ละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  
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น าทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น

ของฝากชนิดหน่ึง ก่อนจะน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองที่ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองที่สะอาดเรียบร้อยที่สุด

ในไตห้วนัจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมีความ

คึกคกัอยูต่ลอดเวลา จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตเป็นตลาดที่มีมานานกว่า 

100 ปี เป็นตลาดกลางคืนที่คึกคกัมีทั้งวยัรุ่นไตห้วนัและนกัท่องเที่ยวต่างชาติหลงัไหลเขา้มา มีสินคา้ส าหรับทุก

เพศ ทุกวยั โดยเฉพาะวยัรุ่นเน่ืองจากตั้งอยู่ใกล้มหาลัยฝ่งเจ่ีย เป็นตลาดคนเดินที่จ  าหน่ายสินค้าครบครันทั้ง

เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil 

กุนเชียง  สเต็กเน้ือ และเตา้หู้เหม็น รวมไปถึงรองเทา้แบรน์ดงั เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง อิสระ

อาหารเย็นตามอัธยาศัย 
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พักที ่   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญ

ที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว น าทุกท่านแวะ

ชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติ

กลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat 

(ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นที่
เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง 
ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

วันที่สาม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิว่ – หมู่บ้านโบรานจ่ิวเฟ่ิน – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค – ช้อปป้ิงตลาดซีเหมนิติง –สนามบินเถาหยวน 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 
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เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู้ด 
 

จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมือง

แร่ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขดุทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็

เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดัง่เดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศที่น่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มี

โรงน ้ าชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านคา้สองขา้งทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เร่ืองดังจากค่าย Studio 
Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าที่น้ีจึงท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดงั  
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น าท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ

ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั

มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วนั 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 

ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลงัคาทรง 8 

เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหน้ามีบนัไดจ านวน 

89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านัง่ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหาร

ยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง

ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย  
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น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือน

บริเวณสยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้

ที่น่ี และนอกจากจะเตม็ไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์ สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเตม็

ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิม่จุใจ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ 

 

01.25 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

วันที่ส่ี  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

หมายเหตุ...กรณทีีไ่ต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่ว 

เพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มค่ีาใช้จ่าย) 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562-2563 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 12 - 15 ธ.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 19 – 22 ธ.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

เสาร์-องัคาร 28 - 31 ธ.ค. 62 16,999 16,999 3,000 

อาทิตย์-พุธ 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 17,777 17,777 3,000 

จันทร์-พฤหัสบด ี 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 16,999 16,999 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 16 - 19 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 23 - 26 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 13 - 16 ก.พ. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 20 - 23 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 06 - 09 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 13 - 16 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 20 - 23 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 27 - 30 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 17 - 20 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร์-จันทร์ 24 - 27 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 12,555 12,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 07 - 10 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 14 - 17 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
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พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 21 - 24 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พุธ-เสาร์ 03 - 06 มิ.ย 62 12,222 12,222 3,000 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน 
ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
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เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง  
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

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

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การ
ถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

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

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 

13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

14. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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15. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 
-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่วบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ

นักท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลกั  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการ

แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตาม

จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

  


