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เท่ียง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้น นําทานกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู เพื่อสักการะเทพขงจื๊อ เทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู และเทพ

เจาแหงความซ่ือสัตยวัดนี้เพิ่งสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1938 ท่ีผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณา

นิคมของญ่ีปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเท่ียว โดยสราง

อาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากข้ึนไฮไลทท่ีนิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนช่ือตัวเองแลวนําไป

แขวนท่ีกําแพงวัด เช่ือวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยรํ่ารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรักหวานช่ืนโดย

ระหวางทางทานจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มีทิวทัศนลอมรอบดวยภูเขาดาน
หนึ่งและอีกดานหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหลงอุทยานแหงชาติท้ังหมด 3 แหลง ไดแก  Alishan National Scenic 
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Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแตละท่ีจะมีความงดงามท่ี
แตกตางกันไป 

ค่ํา  🍴 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการดวยอาหารจีน 

พักท่ี  โรงแรม Hotel Hi หรือระดับเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ซ่ึงเปนอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

ไตหวัน อาลีซานเปนท่ีตัดตนไมสนไซเปรส ลวนแตเปนตนท่ีมีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากนั้น

รัฐบาลไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเปนเขตปาสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ

ของเกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเปนพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ 

เพราะอุณหภูมิจะตํ่ากวาปกติ **สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยานอาลีซัน **เดิน

เท่ียวชมปาสนพันป เปนเสนทางท่ีไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะตนสนแตละตนมี

อายุรวมพันป สูงล่ิวข้ึนสูทองฟา และไมใชมีเพียงตนสองตนเทานั้นท่ีนี่เปนปารวมตนสนไวในท่ีเดียว จึงไม

แปลกท่ีอาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน ไมพลาดไฮไลท นั่งรถไฟโบราณ

อาลีซาน ชมปาสนพันป  

 

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

วันท่ีสาม เจียอ้ี - อุทยานแหงชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมปาสนพันป –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต 
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นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงท่ี รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปน
ของฝากชนิดหนึ่ง  

จากนั้น นําทานไป ชอปปงตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ตแหงนี้มีความเปนมามากกวารอยป เปนตลาด
กลางคืนท่ีใหญท่ีสุดและเปนท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดของคนไตหวัน ต้ังอยูดานหลังของมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย เปนแหลง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักทองเท่ียว เปนตลาดคนเดินที่จําหนายสินคาครบครันท้ังเส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีนี่ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  
เสต็กเนื้อ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงแบรนรองเทา แบรนดัง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ซ่ึงราคาที่ไตหวันถูกกวา
ไทยแนนอน เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

พักท่ี  โรงแรม Hotel Half หรือระดับเทียบเทา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ีเจริญ
ท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

จากนั้น นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน 
พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน   

จากนั้น นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความ
งดงามของอุทยานหินอยูตรงรูปทรงของหินท่ีถูกกัดกรอนตามธรรมชาติ ทําใหหินท่ีอยูบริเวณน้ีมีรูปทรงตางๆ 

วันท่ีส่ี เมืองไทเป–รานพายสัปปะรด–อุทยานเหยหล่ิว–หมูบานโบราณจ่ิวเฟน-เจอรเมเนียม-อนุสรณสถานเจียงไค
เช็ค-ชอปปงซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 
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เชน รูปเสือดาว รูปเห็ด รูปรองเทา แตกอนหินท่ีไดรับความนิยมและคนตอแถวรอถายภาพดวยมากท่ีสุด คือ หิน
เศียรราชินี เปนหินท่ีรูปทรงสวยงามท่ีสุด เช่ือกันวามีอายุกวา 4พันป สวนท่ีเรียกวาเศียรราชินีเพราะ สวนบนของ
หินไดแตกออกทําใหรูปทรงคลายกับดานขางของพระราชินีเอลิซาเบธ  

 
เท่ียง            🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารดวยเมนูซีฟูด 

จากน้ันเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมืองแร
ทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลย
ยายออกไป  เหลือท้ิงไวแตความเปนอยูแบบดั้งเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ํา
ชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เร่ืองดังจากคาย Studio Ghibli 
เร่ือง Spirited Away มาถายทําท่ีนี้จึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลงทองเท่ียวท่ีโดงดัง  
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นําทานเที่ยวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของคนไตหวัน
มาต้ังแตในอดีต  

จากนั้น นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานท่ีหลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนา
ความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมตาม
สถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ข้ัน เทากับ
อายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทานั่งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาไว2 
นาย นอกจากน้ันยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของ
เคร่ืองใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 
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จากนั้น นําทานเดนิ ชอปปงยานซีเหมินติงหรือสยามสแควรไตหวัน อิสระชอปปงสินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ัน
แบรนดท่ีไดรับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เปนตน 

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ 

 
01.25 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 
 (ไมมีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 
04.25 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

����������������������������������� 

 

 

    
 
 
 

 

กําหนดวันเดินทาง 2563 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

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

พุธ-อาทิตย 25 - 29 มี.ค. 63 14,999 14,999 4,500 

ศุกร-อังคาร 03 - 07 เม.ย. 63 16,555 16,555 4,500 

เสาร-พุธ 11 - 15 เม.ย. 63 22,222 22,222 4,500 

อาทิตย-พฤหัส 12 - 16 เม.ย. 63 17,777 17,777 4,500 

อังคาร-เสาร 14 - 18 เม.ย. 63 16,555 16,555 4,500 
 
 

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

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 

 

 

วันท่ีหา สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเปนวีซานักทองเท่ียวเทานั้นเพราะฉะนัน้
ลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซา(มีคาใชจาย) 
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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 ชําระท่ีสนามบินดอนเมอืงในวัน
เดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**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 และ
ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน 

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

ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจํา

แลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวัน
เดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

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

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ 
จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 
7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดนิทาง

เปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก
ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

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

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
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10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

13. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

14. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

15. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระตอ
ใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

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

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงนิ 600 
NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 
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