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จากน้ันนําทานชอปปง ตลาดซ่ือหลิน ตลาดยามคํ่าคืนท่ีใหญท่ีสุดในไทเป ใหทานซ้ือสินคาพื้นเมือง อาหาร 
หรือสินคาท่ีระลึก เพื่อเปนการไมรบกวนเวลาในการชอปปงอันมีคาของทุกทาน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

 

พักท่ี  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานแวะศูนย สรอยสุขภาพ (เจอรเมเนียม) ท่ีเปนเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และ 
สรอยคอ เปนการชวยในการไหลเวียนของเลือกในรางกายคนเรา รวมท้ังมีหยกไตหวัน และ ปะการังแดง 
เคร่ืองประดับลํ้าคาของชาวไตหวันมาต้ังแตโบราณ   

จากนั้น นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณท่ีสําคัญของไตหวัน เปนอาคารสีขาวท้ังส่ีดาน มี
หออนุสรณ หลังคาทรงแปดเหล่ียมสีน้ําเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีนต้ังเดนเปนสงาอยูตรงกลางของ จัตุรัส
เสรีภาพ มีบันไดดานหนา 89 ข้ัน เทากับอายุของทานนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเปนท่ีรักของชาว
ไตหวัน ผูพัฒนาความเจริญใหไตหวันเทียบเทาประเทศอ่ืนในระดับนานาชาติ และรูปปนของทานทําจากทอง
สัมฤทธ์ิในทานั่ง ใบหนายิ้มแยม ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาตลอดเวลา ทานจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามของทหาร
รักษาการหนารูปปนทานนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ช่ัวโมงบนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงนี้ 

วันท่ีสาม    ไทเป -เจอรเมเนียม-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนยเคร่ืองสําอาง วัดหลงซันซ่ือ- ชอปปง
ตลาดซีเหมินติง 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

พฤหัส-อาทิตย 02 - 05 ม.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

เสาร – อังคาร 18 - 21 ม.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร 03 - 06 มี.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร 10 - 13 มี.ค. 63 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร 17 - 20 มี.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

อังคาร – ศุกร 24 - 27 มี.ค. 63 10,789 10,789 3,000 

อังคาร – ศุกร 31มี.ค. - 03 เม.ย.63 11,555 11,555 3,000 

อังคาร – ศุกร 07 - 10 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

อังคาร – ศุกร 28เม.ย. - 01 พ.ค.63 11,111 11,111 3,000 
 

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

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง* 
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
อัตราคาบริการนี้รวม 

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) 

หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซานักทองเท่ียวเพราะฉะนั้นลูกคาตองใช
พาสปอรตเลมแดงในการเดนิทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดาํเนินการยื่นวีซา (มีคาใชจาย) 
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อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 

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

เงื่อนไขการใหบริการ 

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

ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัด

จําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

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 ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และ
บริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัท
ทราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจง

ใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ี

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, 
การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

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

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
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-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระ
ตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดนิทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

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


