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จากนั้นนําทานสักการะอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึง
แตเดิมอัฐิของพระถังซัมจ๋ังไดถูกญี่ปุนยึดครองไปต้ังแตสมัยสงครามระหวางญี่ปุนกับจีน ปจจุบันไดมีการตกลง
ใหแบงสวนหนึ่งไวที่ญี่ปุนเพื่อใหคนญี่ปุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบางและอีกสวนนึงนํากลับมาไวที่ไตหวัน 

เท่ียง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของไตหวัน 

ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเปนเทพเจาที่มีอุปนิสัย
เปนรักษาคําพูดดวยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย เช่ือกันวา
บารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง ลักษณะของ
วัดมีความคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงของเมืองปกกิ่งท้ังรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญแบง
ออกเปนสามช้ันและมีวิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัดซ่ึงมีมูลคาตัวละ 
1 ลานเหรียญไตหวัน  
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จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มีทิวทัศนลอมรอบดวยภูเขาดาน
หนึ่งและอีกดานหน่ึงติดกับทะเล เมืองน้ีมีแหลงอุทยานแหงชาติท้ังหมด 3 แหลง ไดแก  Alishan National 
Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแตละท่ีจะมีความ
งดงามที่แตกตางกันไป นําทานสู ตลาดกลางคืนเหวินฮวา ตลาดกลางคืนของเมืองเจียอี้ ตลาดแหงน้ีมีรานอาหาร
สไตลทองถิ่นที่อรอยและราคาไมแพง รวมไปถึงรานเสื้อผาราคาถูก  

เพื่อใหทานไดเพลดิเพลนิกับการชอปปง อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
พักท่ี  โรงแรม ORANGE HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปน
ของฝากชนิดหนึ่ง  
นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ซ่ึงเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน อาลี
ซานเปนที่ตัดตนไมสนไซเปรส ลวนแตเปนตนท่ีมีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากน้ันรัฐบาลไตหวัน
จึงประกาศใหอารีซานเปนเขตปาสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเกาะ
ไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเปนพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะ
อุณหภูมิจะตํ่ากวาปกติ **สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยานอาลีซาน ** 
เดนิเที่ยวชมปาสนพันป เปนเสนทางท่ีไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะตนสนแตละ
ตนมีอายุรวมพันป สูงลิ่วข้ึนสูทองฟา และไมใชมีเพียงตนสองตนเทานั้นที่นี่เปนปารวมตนสนไวในที่เดียว จึงไม
แปลกที่อาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน  

 

วันท่ีสาม รานใบชา - อุทยานแหงชาตอิาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมปาสนพันป -เถาหยวน–เถาหยวนไนทมารเกต็ 
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ไมพลาดไฮไลท นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมปาสนพันป 

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน นําทานเดินทางสูตลาดกลางคืน อิสระ ชอปปงเถาหยวน ไนทมารเก็ต เปนตลาด
คนเดินที่จําหนายสินคาทั้งเส้ือผา รองเทาและอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอป
ปง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองที่
เจริญที่สุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

จากนั้น นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและไสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน 
พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน  

 นําทานเที่ยวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวัน
มาต้ังแตในอดีต  

จากนั้น เดินทางสู อุทยานเหยหลิว ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป เปนพ้ืนที่ที่ติดกับทะเล 
โดยการเซาะของนํ้าและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละ
คนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเปนไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแลว
ตองถายรูปคู  

 

วันท่ีส่ี เถาหยวน - ไทเป– รานพายสับปะรด – ศูนยเจอรเมเนียม – อุทยานเหยหลิว่ – หมูบานโบราณจิว่เฟน -  
ศูนยเครือ่งสําอาง - ตลาดซีเหมินติง 
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เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟูด 

 นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมืองแร
ทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลย
ยายออกไป  เหลือทิ้งไวแตความเปนอยูแบบดั้งเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรง
นํ้าชาแบบโบราณ ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถายทํา
ท่ีนี้จึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่โดงดัง ซอยทางเขาเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร รานขนม อาหารทานเลน เต็มสองขางทางใหทานไดลองลิ้มชิมรสกัน ขนมข้ึนช่ือของที่น่ีมีมากมาย 
ไดแก บัวลอย ไอศครีมโบราณ เปนตน 

 

จากน้ันแวะศูนยเครื่องสําอาง ที่นี่มีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆท่ีข้ึนช่ือของไตหวันใหทุก
ทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี 

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุน
ไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามน่ันเอง 
ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟช่ันตาง ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิตของเหลา
บรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวที่นี่ และนอกจากจะ
เต็มไปดวยรานเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัด
แฟช่ันแลว ถนนแหงนี้ก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารช่ือดังตางๆ 
ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือใหทานไดเพลดิเพลนิกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
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พักท่ี  โรงแรม METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 
10.45 น. ✈ เหิรฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 
 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 
13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

พุธ - อาทิตย 12- 16 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 

พุธ - อาทิตย 19 - 23 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 

พุธ - อาทิตย  26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 14,555 14,555 4,500 

พุธ - อาทิตย 04 - 08 มี.ค. 63 14,555 14,555 4,500 

พุธ - อาทิตย 11 - 15 มี.ค. 63 14,555 1,455 4,500 

พุธ - อาทิตย 18 - 22 มี.ค. 63 14,555 14,555 4,500 

พุธ - อาทิตย 25 - 29 มี.ค. 63 13,555 13,555 4,500 

พุธ - อาทิตย 01 - 05 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 

พุธ - อาทิตย 08 - 12 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 

พฤหัส - จันทร 09 - 13 เม.ย. 63 15,999 15,999 4,500 

อังคาร - เสาร 14 - 18 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 
 

วันท่ีหา สนามบินเถาหยวน - ดอนเมอืง 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวซีาใหนัน้ทางไตหวนัสงวนสิทธ์ิ
เฉพาะวีซานักทองเท่ียวเพราะฉะน้ันลกูคาตองใชพาสปอรตเลมแดงใน

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

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  
ในสวนหวัหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วนัละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 

อัตราคาบรกิารนีร้วม 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
  คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบรกิารนี้ ไม รวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขบัรถ และมัคคเุทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองใน
วันเดนิทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
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เง่ือนไขการใหบรกิาร 

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

**กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลกิ 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจํา
แลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหัก
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการย่ืนวีซา 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 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 
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4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ
ทองเท่ียวเทานั้น 

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

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 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 
-กรณลีูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตดัสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เท่ียวบนิ  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมวีตัถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานัน้ คาทัวรท่ีชําระกับผูจดั เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระตอ
ใหกับทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกนั ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรอืไดรับการปฎิเสธเขาหรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไตหวนั ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคนืเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรอื 180 วัน 
ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมอืงใหนักทองเท่ียว
ท่ัวไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจาํเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนือ่งจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลกูคา
เปนหลัก  ไมมกีารบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการ
แยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรฐับาล  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบรษัิทขอเก็บคาวซีาท่ีเกิดขึ้นตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็คาใชจายท้ังหมด *** 


