
 

 
  
 
 
 
 

☛  สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หล่ิว-หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน-ตึกไทเป 101  

☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซ่ือ 
☛ ช้อปป้ิงตลาดตลาดซ่ือหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มอิีสระ  
 



 

 
23.45 น. 📢 สมาชิกทุกทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมอืง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบนิ 

Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยคว ามสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระกอ่นการเดินทาง 

 
03.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ)  
08.00 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ (เวลาท่ีไต้หวันเร็วกวา่
ไทย1 ชั่วโมง)ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้ งอยูห่่างจากฝ่ังด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู แซนวิช และ ชานมขึ้นช่ือของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้ งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะ
พ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท  าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลักษณะต่าง ๆ นา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก 

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หล่ิว –หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ 
ร้านพายสัปปะรด -ซ่ือหลินไนท์มาร์เกต 



 

 
หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยักอ่นเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค ามากกอ่น จึง
ท  าให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ  านวนแร่ธาตุต่างๆกล็ดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  
เหลือท้ิงไว้แต่ความเป็นอยูแ่บบดั่งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเกา่ๆ มีโรงน  ้าชาแบบ
โบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เร่ืองดังจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง 
Spirited Away มาถ่ายท  าท่ีน้ีจึงท  าให้หมูบ่า้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีโด่งดัง  
 

 

จากนั้นน  าทา่นเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดทอ่งเท่ียวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี 
(อยูร่ะหว่างสถานีสือเฟ่ินและสถานีต้าหัว ช่ือ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้ งช่ือตามครอบครัวดังเดิมของผู้ท่ีพัฒนาพ่ืนท่ี
แห่งน้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสาย
เกา่ ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาให้ทา่นปล่อยโคมลอยหรือ
เขียนค าอธิฐาน (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน Jing-an 
เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผิงซีและแมน่  ้าจีหลง
ได้อยา่งชัดเจน  



 

 

จากนั้นน  าทุกทา่นแวะเย่ียมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมประจ าชาติช่ือดังของไต้หวัน มี
รสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จักไปทัว่โลก อิสระให้ทุกทา่นได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีและ
ยงัมีขนมอีกมากมายให้ทา่นได้เลือกซ้ือ เลือกชิม 

จากนั้นน  าทา่นช้อปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญท่ี่สุดในไทเป ให้ทา่นซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง อาหาร 
หรือสินค้าท่ีระลึก เพือ่เป็นการไม่รบกวนเวลาในการช้อปป้ิงอันมีค่าของทุกท่าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

 

พกัที ่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านแวะศูนย ์สร้อยสุขภาพ (เจอร์เมเนียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้ งแบบสร้อยข้อมือ และ 
สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง 
เคร่ืองประดับล ้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้ งแต่โบราณ   

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลักษณ์ท่ีส าคญัของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งส่ีด้าน มี
หออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหล่ียมสีน  ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้ งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางของ จัตุรัส
เสรีภาพ มีบนัได้ด้านหนา้ 89 ขั้น เทา่กบัอายุของทา่นนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู้เป็นท่ีรักของชาว
ไต้หวัน ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเทา่ประเทศอ่ืนในระดับนานาชาติ และรูปป้ันของทา่นท  าจากทอง
สัมฤทธ์ิในทา่นั่ง ใบหน้าย้ิมแย้ม ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปล่ียนเวรยามของทหาร
รักษาการหนา้รูปป้ันทา่นนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

 
 

กลางวัน          🍴 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ ตึกไทเป101 เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่าน

ใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ไต้หวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้ งหมด 101 ชั้ นเหนือพ้ืนดินตามช่ือและชั้นใต้ดิน 5 ชั้ น ภายในตัว
อาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญห่นกักว่า 900 ตัน ท  าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว ด้านข้างตึกจะ

วันที่สาม    ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เคร่ืองส าอาง วัดหลงซันซ่ือ- ช้อปป้ิง
ตลาดซีเหมินติง 



 

เป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึก
ไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 

น าทา่นแวะศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีข้ึนช่ือของไต้หวันให้
ทุกทา่นได้เลือกช้อปกนัอยา่งเต็มท่ี 

จากนั้น น าท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เป็นวัดท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียง มีอายุกว่า 300 ปี  ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วัดหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยบัเยิน  แต่ปรากฏว่า พระ
โพธิสัตว์กวนอิม ท่ีประดิษฐานภายในวัดนั้นกลับไมไ่ด้รับความเสียหายเลย ท  าให้ผู้คนเล่ียมใส ศรัทธา พากนั
มากราบไหว้ นอกจากน้ียงัมีเทพเจา้ท่ีมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจ้าแมท่บัทิม ท่ีเกี่ยวข้องกบัการ
เดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่์เหล่า หรือ ผู้เฒา่จันทรา ท่ีเช่ือกนัว่า
เป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังในด้านของความรัก  



 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  ย่านซีเหมินติงหรือสยามสแคว ร์

ไต้หวัน เป็น ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของวัยรุ่น ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่งไทเป เป็น
แหล่งก  าเนิดแฟชั่นของวัยรุ่นหนุม่สาวชาวไต้หวัน  ทา่น
สามารถเลือกช้อปป้ิงสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมท่ีได้รับ
ความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็น
ต้นเพือ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างเต็มอ่ิม
จุใจอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม Good Night Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จนได้เวลาอันสมควร น  าทา่นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.55 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสด์ิภาพพร้อมความประทับใจ  

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

วันที่ส่ี สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

 
 
 

หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยื่นวีซ่า (มีค่าใช้จ่าย)  



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดวันเดินทาง 2563 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัส – อาทิตย์ 02 - 05 ม.ค. 2563 11,111 11,111 3,000 

เสาร์ – อังคาร 18 - 21 ม.ค. 2563 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 04 - 07 ก.พ. 2563 9,999 9,999 3,000 

อาทิตย์ – พุธ 09 - 12 ก.พ. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 11 - 14 ก.พ. 2563 9,999 9,999 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 18 - 21 ก.พ. 2563 9,999 9,999 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 25 - 28 ก.พ. 2563 9,999 9,999 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 03 - 06 มี.ค. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 10 - 13 มี.ค. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 17 - 20 มี.ค. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 24 - 27 มี.ค. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 07 - 10 เม.ย. 2563 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563 10,555 10,555 3,000 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1 ,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
อัตราค่าบริการนีร้วม 



 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน  ้าหนกักระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์กอ่นการใช้บริการ)  
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไมร่วมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า  
  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง  
2. หากลูกค้าท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน 

แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิม่ตามเงือ่นไขของบริษัท  
3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่

ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ  าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิก 



 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดั

จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มี
การยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน า้มันเชื้อเพลิง และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

7.  ราคานีค้ิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 



 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพเิศษ เมื่อออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ ้นอยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง  
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เ ป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ



 

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้น

ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


