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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

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

(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง  ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 1 

ชั่วโมง)  

พักที ่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน  ตั้งอยู่กลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มี

เกาะที่มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่งเป็นเกาะที่เล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระ

อาทิตย์ ส่วนด้านทิศใต้นั้นมีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีชื่อเสียง

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมอืง –สนามบนิเถาหยวน – โรงแรมที่พกั 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

วนัที่สอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปป้ิงฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา !! – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 

☛ อุทยานเหย่หลวิ -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 

☛ ช้อปป้ิงตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เกต็ และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเถาหยวน 1 คนื ซินจู๋ 1 คนื เท่ียวเต็มไม่มีอสิระ  
 



 

 

ด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียว

ส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงอุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี  

 

จากนั้นนำท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งแต่

เดิมอัฐิของพระถังซัมจั๋งได้ถูกญี่ปุ่นยึดครองไปตั้งแต่สมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ปัจจุบันได้มีการตกลงให้แบ่ง

ส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่นเพ่ือให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักพระถังซัมจั๋งบ้างและอีกส่วนนึงนำกลับมาไว้ที่ไต้หวัน  

เที่ยง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

นำท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้หวัน 

ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัย

เป็นรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เชื่อกันว่า

บารมีของท่านสามารถ ขจัดภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของ

วัดมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญ่แบ่ง

ออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบล้อมอยู่ด้านข้าง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 

ล้านเหรียญไต้หวัน  



 

 

 

นำทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูก

บนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของ

ฝากชนิดหนึ่ง ก่อนจะนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดเรียบร้อยที่สุดใน

ไต้หวันจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคัก

อยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีมานานกว่า 100 ปี 

เป็นตลาดกลางคืนที่คึกคักมีทั้งวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลเข้ามา มีสินค้าสำหรับทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเฉพาะวัยรุ่นเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้มหาลัยฝ่ งเจี่ย เป็นตลาดคนเดินที่จำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า 

เครื่องสำอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  สเต็ก

เนื้อ และเต้าหู้เหม็น รวมไปถึงรองเท้าแบรน์ดัง เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง อิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย 



 

 

 

พักที ่   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญ

ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว นำทุกท่านแวะชิม 

ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลม

กล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) 

ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่
เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ 
น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

วนัที่สาม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิว่ – หมู่บ้านโบรานจ่ิวเฟ่ิน – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค – ช้อปป้ิงตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

 

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู้ด 
 

จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมือง

แร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลย

ย้ายออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำ

ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli 

เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง  



 

 

 

นำท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ

ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมา

ตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น นำท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้พัฒนา

ความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตาม

สถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจำนวน 89 ขั้น เท่ากับ

อายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั้นสำริดของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้2 นาย 

นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้

ต่างๆไว้จัดแสดงอีกด้วย  



 

 

 

นำท่าน ชอ้ปปิ้งตลาดซีเหมนิติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณ

สยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และ

นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้กย็ังเต็มไปด้วย

ร้านอาหารช่ือดังต่างๆทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ  

เพื่อใหท้่านได้เพลิดเพลินอยา่งเต็มอิ่มจุใจ อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย 
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ 

 

01.25 น. ✈นำคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395 
 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

วนัที่ส่ี  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

หมายเหตุ...กรณีท่ีไต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเท่ียว 

เพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยื่นวซ่ีา (มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง 2562-2563 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 12 - 15 ธ.ค. 62 11,111 11,111 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 19 – 22 ธ.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

เสาร์-อังคาร 28 - 31 ธ.ค. 62 16,999 16,999 3,000 
อาทิตย-์พุธ 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 17,777 17,777 3,000 

จันทร์-พฤหสับด ี 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 16,999 16,999 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 16 - 19 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 23 - 26 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 13 - 16 ก.พ. 63 10,555 10,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 20 - 23 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 

ศุกร์-จันทร ์ 06 - 09 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 
ศุกร์-จันทร ์ 13 - 16 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
ศุกร์-จันทร ์ 20 - 23 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
ศุกร์-จันทร ์ 27 - 30 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
ศุกร์-จันทร ์ 17 - 20 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 
ศุกร์-จันทร ์ 24 - 27 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย์ 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 12,555 12,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 07 - 10 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 14 - 17 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 21 - 24 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พุธ-เสาร ์ 03 - 06 มิ.ย 62 12,222 12,222 3,000 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อทา่น 
ชำระที่สนามบินดอนเมืองกอ่นออกเดินทาง*  

ในส่วนหัวหนา้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ และมัคคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่วนหัวหนา้ทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 



 

 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัด

จำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องทำวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มี
การยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น  โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทาง
บริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหต ุ

1.  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

14. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

15. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กับเจ้าหน้าที่ทกุครั้ง 
-กรณีลูกค้าทีต่้องเดินทางดว้ยเที่ยวบนิในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชำระกบัผู้จัด เป็นการชำระขาดก่อนเดนิทางและผู้จัดได้ชำระ
ต่อให้กับทางสายการบนิ โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานำพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั 

ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตำ่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซึ่งจำเปน็ต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนือ่งจากมีผลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับ

นักท่องเที่ยวทกุท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเปน็ต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งสิน้และถ้าหากลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรา้นรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจาก

ท่านเป็นจำนวนเงนิ 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้

ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

  


