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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กอนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL394 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
มัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ นําทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก (เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาไทย 
1 ช่ัวโมง)  

พักท่ี  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 

 
เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) เปนทะเลสาบนํ้าจืดธรรมชาติที่
ใหญที่สุดของเกาะไตหวัน   ต้ังอยูกลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มี
เกาะท่ีมีช่ือวา กวง หวา เตา ซ่ึงเปนเกาะท่ีเล็กต้ังอยูกลางทะเลสาบ ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระ
อาทิตย สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเส้ียว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียง
ดานความสวยงามจนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือมีพ้ืนนํ้าสีฟาอมเขียว
สองประกายพรอมฉากหลังเปนภูเขาสูงอุดมไปดวยพ้ืนที่ปาที่อุดมสมบูรณและภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดท้ังป  

วันท่ีสอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุรยัินจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู – รานใบชา – ชอปปงฝงเจี่ยไนทมารเกต็ 

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบนิเถาหยวน – โรงแรมท่ีพัก 

☛ ลองเรอืทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู 

☛ อุทยานเหยหลวิ -หมูบานโบราณจิว่เฟน -อนุสรณเจยีงไคเช็ค 

☛ ชอปปงตลาดฝงเจี่ยไนทมารเกต็ และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ้าหนักกระเปา 20 KG 

☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู 1 คืน เท่ียวเตม็ไมมีอิสระ  
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จากน้ันนําทานสักการะอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึง
แตเดิมอัฐิของพระถังซัมจ๋ังไดถูกญี่ปุนยึดครองไปต้ังแตสมัยสงครามระหวางญี่ปุนกับจีน ปจจุบันไดมีการตกลง
ใหแบงสวนหน่ึงไวที่ญี่ปุนเพื่อใหคนญี่ปุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบางและอีกสวนนึงนํากลับมาไวที่ไตหวัน  

เท่ียง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตหวัน 
ภายในจะเปนท่ีประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเปนเทพเจาที่มีอุปนิสัย
เปนรักษาคําพูดดวยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซ่ือสัตย เช่ือกันวา
บารมีของทานสามารถ ขจัดภูตผีปศาจ แคลวคลาดจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง ลักษณะของ
วัดมีความคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงของเมืองปกกิ่งท้ังรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญ
แบงออกเปนสามช้ันและมีวิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูหนาวัดซ่ึงมีมูลคาตัว
ละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  
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นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปน
ของฝากชนิดหนึ่ง กอนจะนําทานเดินทางสู เมืองไทจง เปนเมืองที่ไดขึ้นช่ือวาเปนเมืองท่ีสะอาดเรียบรอยท่ีสุด
ในไตหวันจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความ
คึกคักอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทาน ชอปปงตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ฝงเจี่ยไนทมาเก็ตเปนตลาดที่มีมานานกวา 
100 ป เปนตลาดกลางคืนท่ีคึกคักมีทั้งวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียวตางชาติหลังไหลเขามา มีสินคาสําหรับทุก
เพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุนเนื่องจากต้ังอยูใกลมหาลัยฝงเจี่ย เปนตลาดคนเดินที่จําหนายสินคาครบครันท้ัง
เส้ือผา เครื่องสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ข้ึนช่ือของท่ีนี่ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil 
กุนเชียง  สเต็กเนื้อ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงรองเทาแบรนดัง เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระ

อาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

พักท่ี   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรอืเทียบเทา 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ีเจริญ
ท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว นําทุกทานแวะ

วันท่ีสาม เมืองไทเป – รานพายสัปปะรด –อุทยานเหยหลิว่ – หมูบานโบรานจิว่เฟน – เจอรเมเนียม – อนุสรณสถาน

เจียงไคเช็ค – ชอปปงตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน 
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ชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติ
กลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat 
(ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน  

จากนั้น นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเหยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่
เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง 
ๆ นาต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

 

เท่ียง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟูด 
 

จากนั้นทําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมือง
แรทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในที่สุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็
เลยยายออกไป  เหลือทิ้งไวแตความเปนอยูแบบดั่งเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศที่น่ีจะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มี
โรงน้ําชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio 
Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถายทําที่นี้จึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวท่ีโดงดัง  
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นําทานแวะชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวัน
มาต้ังแตในอดีต  

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  
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นําทาน ชอปปงตลาดซีเหมินติง เปนแหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรยีบกับบานเรากเ็หมือน
บริเวณสยามน้ันเอง ซ่ึงเปนศนูยรวมแฟชั่นตาง ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวนัมารวมกันไว
ที่น่ี และนอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา เครื่องประดบั เครื่องสําอางค สารพัดแฟช่ันแลว ถนนแหงนี้ก็ยังเต็ม
ไปดวยรานอาหารช่ือดังตางๆท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  

เพื่อใหทานไดเพลดิเพลนิอยางเต็มอิ่มจุใจ อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย 
จนไดเวลาอนัสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ 

 

01.25 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 
 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

04.25 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสทิธิ์เฉพาะวีซานักทองเท่ียว 

เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซา (มีคาใชจาย) 
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อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง 2563 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

พฤหัสบดี-อาทิตย 16 - 19 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 23 - 26 ม.ค. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 13 - 16 ก.พ. 63 10,555 10,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 20 - 23 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 

ศุกร-จันทร 06 - 09 มี.ค. 63 10,999 10,999 3,000 

ศุกร-จันทร 13 - 16 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร-จันทร 20 - 23 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร-จันทร 27 - 30 มี.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร-จันทร 17 - 20 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

ศุกร-จันทร 24 - 27 เม.ย. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 12,555 12,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 07 - 10 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 14 - 17 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พฤหัสบดี-อาทิตย 21 - 24 พ.ค. 63 11,555 11,555 3,000 

พุธ-เสาร 03 - 06 มิ.ย 63 12,222 12,222 3,000 

ศุกร-จันทร 26 - 29 มิ.ย 63 11,555 11,555 3,000 
*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพ่ิม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอทาน 
ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วนัละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 

 

. 
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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 

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 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจํา

แลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 
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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.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดนิทาง

เปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การ
ถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

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

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 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 
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10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

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

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

14. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

15. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

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 เดอืน หรอื 180 วนั 

ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 

หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุรเดนิทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียว

ท่ัวไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจาํเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลกูคา

เปนหลัก  ไมมกีารบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการ
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แยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรฐับาล  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน

จํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบรษิัทขอเก็บคาวซีาท่ีเกิดขึ้นตาม

จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็คาใชจายท้ังหมด *** 

  


