
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
XW-T3�:ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยนัจันทรา !วนั"คืน 

เที%ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั%นสุดคุ้ม!! 
∞ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน นั%งรถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ไฮไลท์ที%พลาดไม่ได้ 
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วดัเหวินหวู่ วดัพระถงัซัมจั6ง 
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี% กบั ตกึ 9:9  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
∞ ไหว้เฒ่าจนัทรา ขอพรความรัก ณ วดัหลงซาน 
∞ ช้อปปิ= ง ฟงเจี%ยไนท์มาร์เกต็ ซีเหมินติง  

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั+ เมนูนึ%งจักรพรรด ิ
พกัโรงแรม เจีAยอี= 9คืน ไทจง9คืน ไทเป9คืน  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปนํ=าหนักกระเป๋า I:KG 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง พฤศจกิายนLI-มนีาคมL"  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็I-Lปี ไม่

เสริมเตียง 
พกัเดี%ยวเพิ%ม ที%นั%ง 

2-6พฤศจิกายน LI 9Q,888 

ไม่มรีาคาเดก็ 

Q,!:: ": 
9-13 พฤศจิกายน LI 9Q,888 Q,!:: ": 

16-20 พฤศจิกายน LI 9!,888 Q,!:: ": 
23-27 พฤศจิกายน LI 9!,888 Q,!:: ": 

30พฤศจิกายน-4ธันวาคม LI 9!,888 Q,!:: ": 
7-91 ธันวาคม LI 9Z,888 Q,!:: ": 

94-98 ธันวาคม LI 9!,888 Q,!:: ": 
I1-I5 ธันวาคม LI 9!,888 Q,!:: ": 

I9ธันวาคม-2มกราคมL" I!,888 Q,!:: ": 
4-8 มกราคม L" 9!,888 Q,!:: ": 

11-15 มกราคม L" 9!,888 Q,!:: ": 
18-22 มกราคม L" 9!,888 Q,!:: ": 
9-5 กมุภาพนัธ์ L" 9!,888 Q,!:: ": 

]-9I กมุภาพนัธ์ L" 9Z,888 Q,!:: ": 
9!-9� กุมภาพนัธ์ L" 9!,888 Q,!:: ": 
II-IL กุมภาพนัธ์ L" 9!,888 Q,!:: ": 

I]กมุภาพนัธ์-QมีนาคมL" 9!,888 Q,!:: ": 
Z-99 มีนาคมL" 9!,888 Q,!:: ": 
9Q-9] มีนาคมL" 9!,888 Q,!:: ": 
I9-I! มีนาคมL" 9!,888 Q,!:: ": 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง    

22.": น.  พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู !-Lเคาน์เตอร์ L สาย 
การบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

 

วนัที%สอง       ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจัง – วดัเหวินวู่                        � อาหาร เที�ยง,เยน็ 
:I.I!/:".Q! เดนิทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW182 
                      (สายการบนิมบีริการจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื%อง  

 (สาํหรับเวลาบินแต่ละพีเรียดเดินทางเชค็กบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบินอีกครั' ง) 
:Z.:!/:].": เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย .ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มีพื'นที�เลก็กวา่ประเทศไทยประมาณ12เท่าตั'งอยูห่่างจาก
ชายฝั�งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป 
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านขึ'นรถโคช้ปรับอากาศ 
(บริการอาหารว่างบรถบัส)   
จากนั'นเดินทางสู่เมืองหนานโถวนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ซึ� งเป็นทะเลสาบที�มีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ประกอบกบัมี
ทศันียภาพของนํ' าและภูเขาที�สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที�ไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบ
มีความยาวประมาณ AA กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศที�โดด  เด่น ทาํให้
ตวัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสี' ยวซึ� งเป็นที�มา
ของนามอนัไพเราะว่าสุริยนัจนัทรานาํท่านสู่ วัดพระถังซัมจั6ง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัEงที�อญัเชิญมาจาก
ชมพูทวีปหลงั   

เที%ยง  �รับประทานอาหารเที%ยง ณ.ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เมนูนึ%งจกัรพรรด ิ
จากนั'นนําท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงเบง้และศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเห
วินหวู่ ซึ� งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์
และยงัมีสิงโตหินอ่อน Fตวั ที�ตั'งอยู่ด้านหน้าวดั ซึ� งมีมูลค่าตวัละ . 
ลา้นเหรียญไตห้วนั 
นาํท่านไป แวะ ชิมชา ชาทอ้งถิ�นขึ'นชื�อของไตห้วนั รสชาติดีดีเหมาะ
แก่การซื'อเป็นของฝากคนทางบา้น  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจีAยอี= 
   คํ%า   �รับประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร   
              นําท่านเข้าสู่ที%พกัโรงแรม SANKAIKAN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีงกนั   

(ชื%อโรงแรมที%ท่านพกัทางบริษัทฯจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที%สาม           อุทยานแห่งชาตอิาหลซีาน – ไทจง – ฟงเจี%ยไนท์มาร์เกต็                                                             � เช้า,เที%ยง,เยน็ 
เช้า  � บริการอาหารเช้าที%ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั'นนาํท่านเดินทางขึ'นเขาสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน อาหลี
ซัน  (อีกหนึ� งสถานที� ท่อง เ ที� ยวยอดนิยม ตั' งอยู่ ที� เ มือง เ จีย อี'  
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กิจกรรมหลกัของการมาเยือน
ที�นี�คือ เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และนั�งรถไฟโบราณไปชม
พระอาทิตยขึ์'นซึ� งเป็นอุทยานที�มีความสวยงาม และมีชื�อเสียงที�สุด
ของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั�งพร้อมกบั
พรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4เท่านั'น   นาํท่านเดินชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาติของป่า
ศกัดิO สิทธิO อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และ
ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ซึ�งเป็นอุทยานที�ยงัมีความสมบูรณ์อยูม่าก  ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพี�นอ้งซึ�งเป็นทะเลสาบ
ที�มีความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบที�นาํสายนํ'าจากสองจุดมารวมกนัอยูที่�ทะเลสาบแห่งนี'  พร้อมทั'งใหท่้านได้
ชม สวนสนพนัปี ซึ� งมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามที�แตกต่างกนัไป ซึ� งตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกว่า
ร้อยปี  พร้อมทั'งใหท้่านไดช้มสวนสนพันปี ซึ� งมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามที�แตกต่างกนัไป ซึ� งตน้
สนแต่ละตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี   

เที%ยง  �รับประทานอาหารเที%ยง ณ.ภัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 
จากนั'นนาํท่านช๊อปปิ' งที�ตลาด ฟงเจี%ยไนท์มาเกต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจาํหน่ายสินคา้และอาหารทาน
เล่นสไตลไ์ตห้วนัเมนูที�ขึ'นชื�อของที�นี�ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื'อหาสินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิ ชีวติ
ของชาวไตห้วนั  

คํ%า   �รับประทานอาหารคํ%า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ชาบูไต้หวนั 
                      เดนิทางเข้าสู่ที%พกั City Suites Hotel หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 
               (ชื%อโรงแรมที%ท่านพกั ทาง บริษัทฯจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย !-Z วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที%สี%           ไทเป – ตึกไทเป 9:9 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง                              � เช้า,เที%ยง,---                                                                                      

เช้า  � บริการอาหารเช้าที%ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั'งการศึกษา 
การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั'งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ A ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที�มีการเติบโตเร็วมาก  
ท่านเดินทาง สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื'อของฝากอนัขึ'นชื�อของไตห้วนั  จากนั'นนาํ
ท่านไดช้อ็ปปิ' งเครื%องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า) สัญลกัษณ์ของเมือง
ไทเป เป็นตึกที�สูงที�สุดในไตห้วนั และสูงเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสูงที�สุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจ
มากจาก เจดียข์องจีนที�นี�ยงัมีจุดชมวิวที�สูงที�สุดในไทเปที�ชั�น TU (ไม่รวม
ค่าขึ'นชั'นTU) ภายในตวัอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ทาํ
หนา้ที�กนัการสั�นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟตที์�วิ�งเร็วที�สุด
ในโลก บริเวณที�ตั'งของตึก ชั'น 1-5 จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม และ ร้านคา้ร้านอาหาร
ต่างๆ 

เที%ยง  � รับประทานอาหารเที%ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย            นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ� งสัญญลักษณ์ของ

ประเทศไตห้วนั  สร้างขึ'นตั'งแต่ปี 1976 เพื�อเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ�งของต่างๆ ที�
เป็นประวติั ขา้วของเครื�องใชส่้วนตวัต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตวั และ
ฉากจาํลองการทาํงานของท่าน แทบทั'งหมดเกี�ยวกบั ท่านนายพล เจียง ไค
เชค็ ตั'งแต่สมยัที�ยงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ ตาํแหน่ง
ผูน้าํประเทศ โดยภายในจะมีรูปปั' นทาํจากทองสมัฤทธิO ของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มีใบหนา้ยิ'มแยม้ต่างจากรูปปั' น
ของท่านในที�อื�นๆ ซึ�งจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รู้ปั' น
ท่านนายพล เจียง ไค เชค็ ซึ� งจะ มีขึ'นทุก 1ชั�วโมง บนชั'น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี'   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านไป วัดหลงซาน เป็นหนึ� งในวดัที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุด
แห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั'งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300ร้อยปี
แล้ว สร้างขึ'นโดยคนจีนชาวฝูเจีXยนช่วงปี ค.ศ..YAT เพื�อเป็นสถานที�
สักการะบูชาสิ� งศักสิทธิO ตามความเชื�อของชาจีนมีรูปแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพทุธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนั
เขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไตห้วนั ทาํให้ที�นี� เป็นอีก
หนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน แต่เดิมสร้างขึ'นเพื�อสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่
ก็จะมีเทพเจา้องค์อื�นๆตามความเชื�อของชาวจีนอีกมากกว่า 100องค์ที�ดา้นในโดยมาจากทั'งศาสนาพุทธ เต๋า และ
ขงจืEอ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทาง,เทพเจา้กวนอู เรื�องความซื'อสตัยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพเยว่์
เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที�เชื�อกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก     
นาํท่านเยี�ยมชมสินคา้ส่งออกชื�อดงัของไตห้วนัที�ศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที�มีพลงัพิเศษช่วยในการ
ปรับสมดุลในร่างกายซึ� งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้
ร่างกายสดชื�นลดอาการปวด 
จากนั'นนาํท่านชอ้ปปิ' ง ตลาดซีเหมินติง ยา่นชอ้ปปิ' งของวยัรุ่นที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไตห้วนั มีฉายาวา่ ฮาราจูกุ
แห่งไทเปหรือที�คนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีแหล่งชอ้ปปิ' งตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนดัเจอกนั
ของวยัรุ่น มีร้านคา้ร้านอาหาร แหล่งแฮงเอาต ์ สินคา้ที�นี�จะมีทั'งสินคา้แฟชั�นทั�วไป และสินคา้แบรนดเ์นม ยงัมีร้าน
รองเทา้ใหเ้ลือกอีกมากมาย มีทั'งแหล่งเสื'อผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ต่าง อาทิ 
ONITSUKA TIGER แบรนดที์�ดงัของญี�ปุ่นรวมทั'งยี�หอ้ต่างๆเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 
 ** อสิระอาหารคํ%าตามอธัยาศัย เพื%อความสะดวกในการช้อปปิ= ง**  

                       นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 
(ชื%อโรงแรมที%ท่านพกั ทาง บริษัทฯจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย !-Z วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

                 
วนัที%ห้า          สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                 

เช้า  � อาหารเช้าแบบกล่อง นําท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน  
:�.Q:/9:.I: น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW181 

 (สายการบินมบีริการจาํหน่ายอาหารและเครื� องดื�มบนเครื�อง) **ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื%อง 
9I."!/9".:: น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

****************************************** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื%องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไฟล์บินอาจมกีารเปลี%ยนแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 
**กรณลีูกค้าต้องการซื=อตั6วเครื%องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากบัเจ้าหน้าที%อกีครั=ง** 

หมายเหตุ:อตัราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั6วเครื%องบินโปรโมชั%น จากสายการบิน ดงันั=นเมื%อท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่าจอง ค่าทวัร์
แล้ว มสิามารถเปลี%ยนแปลง เลื%อน ยกเลกิการเดนิทางได้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทวัร์ ในทุกกรณ ีและกรณทีี%
ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดัโดยเครื%องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทาํการจองตั6วเครื%อง มิฉะนั=นบริษัทฯไม่สามารถ
รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น กรณกีรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได้ 
 
*** หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้ร้านสินคา้พื'นเมือง หรือ ร้านใดๆกต็ามที�ระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไม่วา่จะสาเหตุใดกต็าม ลูกคา้ตอ้งจ่าย
ค่าชดเชยเพิ�ม ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้กบ็เงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
*** ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสันาํเที�ยวสามารถใหบ้ริการวนัละ.p ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั'งนี' ขึ'นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั'นๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธิO ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อตัราค่าบริการรวม  

� ค่าตัEวเครื�องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั  
� ที�พกั  Aคืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
� อาหารทวัร์ (เชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�าตามรายการ)  
� บตัรท่องเที�ยวสถานที�ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามคัคุเทศก ์ 
� ค่านํ'าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื�อนไขของบริษทัฯ

ประกนัภยัที�บริษทัทาํไว ้**  
� รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีนํ'ามนัของสายการบินตามรายการ    

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื%อการท่องเที%ยว ค่าทวัร์ที%จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด
ได้ชําระให้กบัสายการบินและสถานที%ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั=นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวนั)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั=งค่าตั6วเครื%องบินให้แก่ท่าน  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� *ค่าบริการนี' รับเฉพาะนกัท่องเที�ยวชาวไทยเท่านั'น  
 
ราคาทวัร์ไม่รวม  

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  
� ค่าสมัภาระที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.)  
� ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้ว   
� นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติ(เกบ็เพิ�ม Tppบาท) 
� ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,Q00 NT สําหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ   
� ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณสีถานทูตมกีารประกาศเกบ็ค่าวีซ่า  

 
 เงื%อนไขในการจอง  มัดจําท่านละ ],::: บาทต่อท่าน  และ ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัล่วงหนา้ (การไม่ชาํระ
เงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)   
 
เอกสารที%ประกอบการเดนิทาง     
หนังสือเดนิทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตํ%ากว่า L เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษัทมฉิะนั=นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน 
*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ 
** กรณลูีกค้าถือหนังสือเดนิทางราชการ (Official Passport)จะต้องทาํวซ่ีาก่อนเดนิทางเข้าไต้หวนั *ราคาไม่รวมค่าวซ่ีา 
 
การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัEวเครื�องบินเป็นราคาแบบซื'อขาด เมื�อท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่า
ทวัร์ทั'งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั'งสิ'น  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั'งหมดก่อนทาํการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทัฯ และเมื�อ
ท่านชาํระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเงื�อนไขของบริษทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสิทธิO ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบัท่านได้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2) ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ� ที% จ ะ เ ป ลี% ย น แ ป ล ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด บ า ง ป ร ะ ก า ร ใ น ทัว ร์  เ มื% อ เ กิด เ ห ตุ สุ ด วิ สั ย จ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้   
3) ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายที%เกดิจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตัิ อุบัติเหตุ และ
อื%น ๆ ที%อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ%มเติมที%เกิดขึ=นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิ�ที%จะปรับราคาตามสถานการณ์ที%มีการปรับขึ=นจากภาษีเชื=อเพลิงที%ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ%มเติม 
ตลอดจนการเปลี%ยนแปลงเที%ยวบินและตามตารางบินของสายการบนิ   
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที%จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที%ยวจะสิ=นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที%ยวสละสิทธิ�
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที%ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั=งสิ=น เนื%องจากค่าใช้จ่ายที%ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบยืนยัน
การใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั=งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมีเงื%อนไข   
6) กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี%ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที%ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที%จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืน
เงนิให้สําหรับค่าบริการนั=น ๆ  
7) การประกันภัย ที%บริษัทได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที%ยวเท่านั=น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื%อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจ
และยอมรับข้อตกลงแล้วเมื%อท่านชําระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื=อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกัน
ทั%วไป)  
8) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั=งสิ=นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่านั=น  
9) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื%องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที%ยว อันเนื%องมาจากการกระทําที%ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณอืี%น ๆ  
 
 


