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เท่ียง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้น นําทานกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู และเทพ
เจาแหงความซ่ือสัตยวัดนี้เพิ่งสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1938 ท่ีผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใต
อาณานิคมของญ่ีปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเท่ียว 
โดยสรางอาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากข้ึนไฮไลทท่ีนิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนช่ือ
ตัวเองแลวนําไปแขวนท่ีกําแพงวัด เช่ือวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยรํ่ารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และ
ความรักหวานช่ืนโดยระหวางทางทานจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  

 
นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงท่ี รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลาย
ไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยม
ซ้ือกลับเปนของฝาก 
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จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไทจงซ่ึงเปนเมืองท่ีไดข้ึนช่ือวาเปนเมืองท่ีสะอาดเรียบรอยท่ีสุดในไตหวัน
เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้มีความ
คึกคักอยูตลอดเวลา ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางท่ีสวยงาม 

จากนั้น นําทานสู ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและใหญท่ีสุดอีกแหงหนึ่งของเมืองไทจงมี
ความนาสนใจอยูท่ีความเปนทองถ่ิน ท้ังอาหารทองถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตลStreet Food อาหารทาน
เลนสไตลไตหวัน เมนูข้ึนช่ือของท่ีนี่ เชน ชานมไขมุก  ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไตหวันเองและ
นักทองเท่ียวตางชาติ มีความนาสนใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดวยความท่ีฟงเจี๋ยไนทมารเก็ตต้ังอยูใกลกับ
มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินคาแฟข่ันวัยรุน นักศึกษา ในราคาไมแพง มีเวลาใหทานไดอิสระกับการชอปปง
เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 
                   
พักท่ี   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเทา 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง อีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวสําหรับทานท่ีช่ืนชอบภาพศิลปะและการถายรูป 
แนว ชิคๆ คลูๆ หามพลาด สถานท่ีแหงนี้เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ี
ล้ีภัยมาอยูท่ีไตหวัน บานท่ีสรางข้ึนแบบงาย ๆ จากวัสดุท่ัวไป แตไดระบการเพนทเปนลวดลายตาง ๆ ดวย
สีสันสดใสตามผนังกําแพงบานเปนท่ีสนใจ ทําใหมีช่ือเสียงกลายเปนอีกแหลงทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทจง 
ท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนไมขาดสาย  

วันท่ีสาม     ไทจง - หมูบานสายรุง – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซ่ือหลินไนทมารเก็ต 
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จากนั้น นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ี
เจริญท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

  นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและไสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน  

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิว
ชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในไตหวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีท้ังหมด 101 ช้ันเหนือพื้นดินตามช่ือและช้ันใตดิน 5 ช้ัน 
ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว 
ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาท่ีขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานได
ถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 

จากนั้นนําทาน ชอปปงตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดนัดกลางคืนท่ีถือวาใหญท่ีสุดในไทเป เปนแหลง
รวมของกินข้ึนช่ือนานาชนิด นอกจากนั้นยังมี เส้ือผา เคร่ืองประดับ กระเปา รองเทา ใหได  ชอปกันอยางจุ
ใจ ท่ีสําคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม  เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจ อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 
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พักท่ี  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยใน
การไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของคน
ไตหวันมาต้ังแตในอดีต  

จากนั้นเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป เปนพื้นท่ีท่ีติด
กับทะเล โดยการเซาะของน้ําและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแต
จินตนาการของแตละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเปนไฮไลทของอุทยานเหยหลิว หินรูปมังกร หิน
รูปเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลวตองถายรูปคู 

วันท่ีส่ี        ไทเป - ศูนยเจอรเมเนี่ยม – อุทยานเหยหล่ิว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟน - COSMETIC – 
      อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน 
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เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟูด 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาก เพราะเปน
เหมืองแรทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆ ก็
ลดลง คนก็เลยยายออกไป  เหลือท้ิงไวแตความเปนอยูแบบด้ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยากาศที่นี่จะเปน
บานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ําชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation 
เร่ืองดังจากคาย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถายทําท่ีนี้จึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีโดงดัง  

 

จากนั้นแวะศูนยเคร่ืองสําอาง ท่ีนี่มีเคร่ืองสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆที่ข้ึนช่ือของไตหวันให
ทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี 

จากน้ันนําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานท่ีหลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของ
ไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี 
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เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมี
หลังคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ และ
ดานหนามีบันไดจํานวน 89 ข้ัน เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานใน
ทานั่งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาไว 2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวง
ชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของเคร่ืองใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 

 

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณ
สยามนั้นเอง ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟช่ันตาง ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไว
ท่ีนี่ และนอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอางค สารพัดแฟช่ันแลว ถนนแหงนี้ก็ยัง
เต็มไปดวยรานอาหารชื่อดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ 

 

 

01.45 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 
 (ไมมีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

04.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 
 
 

วันท่ีหา  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซานกัทองเท่ียวเพราะฉะนัน้ลูกคาตองใช
พาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซา (มีคาใชจาย) 
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กําหนดวันเดินทาง 2562 - 2563 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

ศุกร-อังคาร 13 - 17 ธ.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

ศุกร-อังคาร 20 - 24 ธ.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

ศุกร-อังคาร 27 - 31 ธ.ค. 62 19,999 19,999 4,500 

เสาร-พุธ 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 22,222 22,222 4,500 

อาทิตย-พฤหัส 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 

ศุกร-อังคาร 10 - 14 เม.ย. 63 16,333 16,333 4,500 

เสาร-พุธ 11 - 15 เม.ย. 63 21,111 21,111 4,500 

จันทร-ศุกร 13 - 17 เม.ย. 63 16,333 16,333 4,500 

พฤหัส-อาทิตย 15 - 19 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

พุธ-อาทิตย 22 - 26 เม.ย. 63 13,333 13,333 4,500 

เสาร-พุธ 02 - 06 พ.ค. 63 14,999 14,999 4,500 
 

*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพิ่ม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน   

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง* 
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
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อัตราคาบริการนี้รวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมอืง
ในวันเดินทาง  ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพงึพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 
และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน 

**กรณีเดินทางชวงวันหยดุยาว เชน สงกรานต ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจาย

มัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 
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1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหัก
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 
วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน แตมี
การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดย
ตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทาง
บริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 
การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
กอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
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11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้น ๆ        มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

13. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

14. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

15. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตดัสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระ
ตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร  จึง
เรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  
หรือหากทานตองการแยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้น
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 

  


