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23.45 น.  📢 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 -8 อาคารผูโดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระกอนการเดินทาง 

 
03.30 น. ✈ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบินThai Lion Airเท่ียวบินท่ี SL398 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) 

08.00 น. ☛ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวง หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มีมัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ (เวลาที่ไตหวันเร็ว

กวาไทย1 ช่ัวโมง) ไตหวันเปนเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12 เทา ต้ังอยูหางจากฝงดาน

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ  

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ชานมขึ้นชื่อของไตหวันท่ีไมควรพลาด 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบน้ําจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดของเกาะไตหวัน   ตั้งอยูกลาง

ภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีช่ือวา กวง หวา เตา ซ่ึงเปนเกาะ

ท่ีเล็กต้ังอยูกลางทะเลสาบ ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรง

คลายพระจันทรเส้ียว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียงดานความสวยงามจนไดรับการขนาน

นามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือมีพื้นนํ้าสีฟาอมเขียวสองประกายพรอมฉากหลังเปนภูเขา

สูงอุดมไปดวยพ้ืนท่ีปาที่อุดมสมบูรณและภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดท้ังป จากนั้นนําทานสักการะอัฐิของพระ

ถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงแตเดิมอัฐิของพระถังซัมจ๋ังไดถูก

ญี่ปุนยึดครองไปต้ังแตสมัยสงครามระหวางญี่ปุนกับจีน ปจจุบันไดมีการตกลงใหแบงสวนหน่ึงไวที่ญี่ปุนเพ่ือให

คนญี่ปุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบางและอีกสวนนึงนํากลับมาไวที่ไตหวัน 

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุรยิันจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู – รานใบชา – ชอปปงฟงเจี่ย

ไนทมารเกต็ 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

☛ ลองเรอืทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวนิอู 

☛ อนสุรณเจียงไคเชค็-ศูนยศิลปะฮวาซาน -ตึกไทเป 101 

☛ ชอปปงตลาดฝงเจี่ยไนทมารเกต็ และ ซีเหมินติงไนทมารเกต็ 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น้ําหนกักระเปา 20 KG 

☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมอีิสระ  
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เท่ียง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาว

ไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเปนเทพเจาที่มี

อุปนิสัยเปนรักษาคําพูดดวยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซ่ือสัตย เช่ือ

กันวาบารมีของทานสามารถ ขจัดภูติผีปศาจ แคลวคลาดจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง 

ลักษณะของวัดมีความคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงของเมืองปกกิ่งท้ังรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัว

วิหารใหญแบงออกเปนสามช้ันและมีวิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัด

ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

 

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปน 
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ของฝากชนิดหนึ่ง กอนจะนําทานเดินทางสู เมืองไทจง เปนเมืองที่ไดขึ้นช่ือวาเปนเมืองท่ีสะอาดเรียบรอยท่ีสุด

ในไตหวันจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความ

คึกคักอยูตลอดเวลา 

จากน้ันนําทานไป ชอปปงตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต ฝงเจ๋ียไนทมาเก็ตเปนตลาดท่ีมีมานานกวา 100 ป เปนตลาด

กลางคืนท่ีคึกคักมีท้ังวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียวตางชาติหลังไหลเขามา มีสินคาสําหรับทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเฉพาะวัยรุนเนื่องจากต้ังอยูใกลมหาลัยฝงเจ่ีย เปนตลาดคนเดินที่จําหนายสินคาครบครันท้ังเส้ือผา 

เครื่องสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ข้ึนช่ือของที่นี่ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  

สเต็กเน้ือ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงรองเทาแบรนดัง เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระอาหารเย็น

ตามอธัยาศัย 

 

พักท่ี   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรอืเทียบเทา 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ีเจริญ

ท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว นําทุกทานแวะ

ชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติ 

 

วันท่ีสาม เมืองไทเป – รานพายสัปปะรด – อนุสรณเจียงไคเชค็ – ศูนยศิลปะฮวาซาน – ตกึไทเป 101 – เจอรเมเนียม 

– วัดหลงซานซ่ือ – ชอปปงตลาดซีเหมินติง 
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กลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat 

(ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน  

จากนั้น นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน 

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 

ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 

เหลี่ยมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 

89 ข้ัน เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทานั่งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหาร

ยืนเฝาไว2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง

ขาวของเครื่องใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย  

 

จากนําน้ันทานสู ศูนยศิลปะฮวาซาน เดิมทีเปนโรงงานผลิตไวนและบุหรี่แตปจจุบันถูกปรับโฉมใหกลายเปน

พื้นที่สําหรับจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนงตางๆ ซ่ึงผสมความเกาเรโทรกับผลงานศิลปะสมัยใหม จน

กลายเปนแหลงเดินเลนยอดนิยม นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร SPOT Huashan แกลเลอรี่ ลานแสดงดนตรี 

รานอาหาร คาเฟ รานเส้ือผา รานของที่ระลึก ใหไดมาชอปกันแบบเพลินๆ และยังมีมุมถายรูปเกๆ มากมาย จนทํา

ใหที่นี่กลายเปนสถานท่ีถายภาพพรีเวดดิ้งยอดนิยมของคูรักชาวไทเป  

เท่ียง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 

ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงท่ีสุดใน

ไตหวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีท้ังหมด 101 ช้ันเหนือพ้ืนดินตามช่ือและชั้นใตดิน 5 ช้ัน ภายในตัวอาคาร

มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวน

ของหางสรรพสินคาท่ีขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101

ตามอัธยาศัย 

 

นําทานแวะชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ

ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวัน

มาต้ังแตในอดีต  

จากนั้น จากนั้นจากนั้นนําทานตอไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เปนวัดที่เกาแกและมีช่ือเสียง มีอายุกวา 

300 ป  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน  แต

ปรากฏวา พระโพธิสัตวกวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัดน้ันกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเลี่ยมใส 

ศรัทธา พากันมากราบไหว นอกจากน้ียังมีเทพเจาที่มาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ เชน เจาแมทับทิม ที่

เกี่ยวของกับการเดินทาง, เทพเจากวนอู เรื่องความซ้ือสัตยและหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา 

ท่ีเช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังในดานของความรัก 
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 นําทาน ชอปปงตลาดซีเหมินติง เปนแหลงชอปปงยิดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือน
บริเวณสยามน้ันเอง ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟชั่นตาง ๆ ที่เปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไว
ที่น่ี และนอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟช่ันแลว ถนนแหงน้ีก็ยังเต็ม
ไปดวยรานอาหารช่ือดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ เพื่อใหทานไดเพลิดเพลิน
อยางเต็มอิ่มจุใจ อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย 

 
พักท่ี   โรงแรม Goodnight Inn Hotel หรอืเทียบเทา 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 

 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ☛ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
����������������������������������� 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

อังคาร – ศุกร 17 - 20 ธ.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

พฤหัส – อาทิตย 26 - 29 ธ.ค. 62 14,444 14,444 3,000 

เสาร – อังคาร 28 - 31 ธ.ค. 62 18,888 18,888 3,000 

อาทิตย – พุธ 09 - 12 ก.พ. 63 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร 18 - 21 ก.พ. 63 9,999 9,999 3,000 

อังคาร – ศุกร 25 - 28 ก.พ. 63 9,999 9,999 3,000 

เสาร – อังคาร 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

อาทิตย – พุธ 08 - 11 มี.ค. 63  11,111 11,111 3,000 

อาทิตย – พุธ 15 - 18 มี.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

เสาร – อังคาร 28 - 31 มี.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

อาทิตย – พุธ 05 - 08 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

จันทร – พฤหัสบดี 04 - 07 พ.ค. 63 10,789 10,789 3,000 

วันท่ีส่ี  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 

หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวนัสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซานักทองเท่ียว 

เพราะฉะนั้นลกูคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดนิทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยืน่วีซา (มี

คาใชจาย) 
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พุธ – เสาร 13 - 16 พ.ค. 63 10,500 10,500 3,000 

พุธ – เสาร 20 - 23 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,000 

พุธ – เสาร 27 - 30 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,000 

พุธ – เสาร 10 - 13 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,000 

พุธ – เสาร 17 - 20 มิ.ย. 63 9,999 9,999 3,000 
 

*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพ่ิม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอทาน   

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วนัละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบรกิารนี้ ไม รวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคเุทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระที่สนามบนิดอนเมืองใน
วันเดนิทาง ในสวนหวัหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
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เง่ือนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรเต็มจํานวน พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง  
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เนื่องจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจํา

แลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหัก
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วัน
กอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการ
ย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจง
ทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัททราบ
ลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 

1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดนิทาง

เปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การ
ถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ
ทองเท่ียวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
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ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เรือ่งการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง 
-กรณลีกูคาท่ีตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตดัสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เท่ียวบนิ  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมวีตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานัน้ คาทัวรท่ีชําระกับผูจดั เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระตอ
ใหกับทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกนั ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรอืไดรับการปฎิเสธเขาหรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไตหวนั ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคนืเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรอื 180 วัน 

ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 

หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุรเดนิทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียว

ท่ัวไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจาํเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลกูคา

เปนหลัก  ไมมกีารบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการ

แยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรฐับาล  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน

จํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบรษิัทขอเก็บคาวซีาท่ีเกิดขึ้นตาม

จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็คาใชจายท้ังหมด *** 


