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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สาย
การบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

19.25 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง  ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

00.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่า
ไทย 1 ชั่วโมง)  

พักที ่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว 

เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ

ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ำใน

ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระ

อัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 

☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101   

☛ อุทยานเหย๋หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 

☛ ช้อปป้ิง3 ตลาดดงั ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ ตลาดซ่ือหลนิ และ ตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คนื ไทเป 1 คนื เถาหยวน 1 คนื เท่ียวเต็มไม่มีอสิระ 

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – โรงแรมที่พกั 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

วนัที่สอง    เถาหยวน – ผูหลี ่– ทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปป้ิงฝงเจี่ย
ไนท์มาร์เกต็ 



 

 

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพ

เจ้าแห่งความซื่อสัตย์วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณา

นิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้าง

อาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้ว

นำไปแขวนที่กำแพงวัด เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวปลอดภัยร่ำรวยเงินทอง การเรียนสำเร็จ และความรักหวาน

ชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม  

 



 

 

นำทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับ

เป็นของฝาก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซึ่งเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดเรียบร้อยที่สุดในไต้หวันเมืองนี้

จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่

ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม 

จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทจงมีความ
น่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่านเล่น
สไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ เช่น ชานมไข่มุก  ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเองและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยความที่ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าแฟขั่นวัยรุ่น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง
เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 
                   
พักที ่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับท่านที่ชื่นชอบภาพศิลปะและการถ่ายรูป 
แนว ชิคๆ คลูๆ ห้ามพลาด สถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้
ภัยมาอยู่ที่ไต้หวัน บ้านที่สร้างขึ้นแบบง่าย ๆ จากวัสดุทั่วไป แต่ได้ระบการเพ้นท์เป็นลวดลายต่าง ๆ ด้วยสีสัน
สดใสตามผนังกำแพงบ้านเป็นที่สนใจ ทำให้มีชื่อเสียงกลายเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง ที่มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสาย  

จากนั้น นำท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่
เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

  นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 
พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน  

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 
89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูง
ที่สุดในไต้หวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามชื่อและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ภายใน
ตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านข้างตึก
จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ 
ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

วนัที่สาม     ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 



 

 

 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในไทเป เป็นแหล่ง
รวมของกินขึ้นชื่อนานาชนิด นอกจากนั้นยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า ให้ได้   ช้อปกันอย่างจุใจ 
ที่สำคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม  เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 

 

พักที ่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นำท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคน
ไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นที่ที่ติดกับ
ทะเล โดยการเซาะของน้ำและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของ
แต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเหย๋หลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมา
เยือนแล้วต้องถ่ายรูปคู ่

 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟู้ด 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็น
เหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆ ก็
ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั้ งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยากาศที่นี่จะเป็น
บ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation 

วนัที่ส่ี        ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเน่ียม – อุทยานเหย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - COSMETIC – 
      อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน 



 

 

เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โด่งดัง  

 

จากนั้นแวะศูนย์เครื่องสำอาง ที่นี่มีเครื่องสำอางรวมถึงยาและน้ำมันหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที ่

จากนั้นนำท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี 
เจียงไคเช็ค ผู้พัฒนาความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมี
หลังคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามี
บันไดจำนวน 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั้นสำริดของท่านในท่านั่ งขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่าน
เจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้จัดแสดงอีกด้วย 



 

 

 

นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยาม
นั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และ
นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วย
ร้านอาหารช่ือดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ  

เพื่อใหท้่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ 

 

 

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

04.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

วนัที่ห้า  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

❖ หมายเหตุ...กรณท่ีีไต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเท่ียวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดนิทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยืน่วซ่ีา (มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

 

กำหนดวันเดินทาง 2562 - 2563 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศุกร์-อังคาร 13 - 17 ธ.ค. 62 13,333 13,333 4,500 
ศุกร์-อังคาร 20 - 24 ธ.ค. 62 13,333 13,333 4,500 
ศุกร์-อังคาร 27 - 31 ธ.ค. 62 19,999 19,999 4,500 
เสาร์-พุธ 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 22,222 22,222 4,500 

อาทิตย-์พฤหสั 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 20,999 20,999 4,500 
พฤหัส-จันทร ์ 06 - 10 ก.พ. 63 13,333 13,333 4,500 
พุธ-อาทิตย ์ 04 - 08 มี.ค. 62 13,777 13,777 4,500 
พุธ-อาทิตย ์ 18 - 22 มี.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

พฤหัส-จันทร ์ 02 – 06  เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 
ศุกร์-อังคาร 10 - 14 เม.ย. 63 16,333 16,333 4,500 
เสาร์-พุธ 11 - 15 เม.ย. 63 21,111 21,111 4,500 

จันทร์-ศุกร ์ 13 - 17 เม.ย. 63 16,333 16,333 4,500 
พฤหัส-อาทิตย์ 15 - 19 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 
พุธ-อาทิตย ์ 22 - 26 เม.ย. 63 13,333 13,333 4,500 
เสาร์-พุธ 02 - 06 พ.ค. 63 14,999 14,999 4,500 

 
*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     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  



 

 

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
  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 ชำระที่สนามบินดอน
เมืองในวันเดนิทาง  ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทำการ
จอง และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปใีหม่ ชำระค่าทัวร์มดัจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและ

จ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 

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



 

 

2. กรณีต้องทำวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่
มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น  
โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมัน
เชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหต ุ
1.  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและ

อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



 

 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้น ๆ        
มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

14. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

15. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กับเจ้าหน้าที่ทกุครั้ง 
-กรณีลูกค้าทีต่้องเดินทางดว้ยเที่ยวบนิในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสนิใจซื้อตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชำระกบัผู้จัด เป็นการชำระขาดก่อนเดนิทางและผู้จัดได้
ชำระต่อให้กับทางสายการบนิ โรงแรม หรือสถานทีเ่ที่ยวต่างๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่าน
ไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเขา้หรือออกเมืองจากประเทศใน
รายการ(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานำพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนิค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรฐับาล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกทา่นทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกรา้นจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูก่ับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรา้นรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/ร้าน 



 

 

***สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่
เกิดขึ้นตามจรงิ และทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 



 

 

 



 

 

 


