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เท่ียง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนู ปลาประธานาธิบดี) 

บาย จากนั้น นําทานกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู เพ่ือสักการะเทพเจาขงจื๊อ เทพเจาแหงปญญา เทพกวนอู และ

เทพเจาแหงความซ่ือสัตยวัดนี้เพิ่งสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1938 ท่ีผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใต

อาณานิคมของญี่ปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเท่ียว โดย

สรางอาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากข้ึนไฮไลทที่นิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนช่ือตัวเอง

แลวนําไปแขวนท่ีกําแพงวัด เช่ือวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยร่ํารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรัก

หวานช่ืนโดยระหวางทางทานจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มีทิวทัศนลอมรอบดวยภูเขาดาน
หนึ่งและอีกดานหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหลงอุทยานแหงชาติทั้งหมด 3 แหลง ไดแก  Alishan National 
Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแตละท่ีจะมีความ
งดงามท่ีแตกตางกันไป 
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ค่ํา  🍴 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการดวยอาหารจีน 

พักท่ี  โรงแรม Hotel Hi หรือเทียบเทา 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ซ่ึงเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของ

ไตหวัน อาลีซานเปนที่ตัดตนไมสนไซเปรส ลวนแตเปนตนท่ีมีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากนั้น

รัฐบาลไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเปนเขตปาสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียว

สําคัญของเกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเปนพิเศษในเร่ือง

สภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะตํ่ากวาปกติ **สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยาน

อาลีซัน **เดินเท่ียวชมปาสนพันป เปนเสนทางที่ไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะ

ตนสนแตละตนมีอายุรวมพันป สูงลิ่วข้ึนสูทองฟา และไมใชมีเพียงตนสองตนเทาน้ันที่น่ีเปนปารวมตนสนไวใน

ท่ีเดียว จึงไมแปลกท่ีอาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน ไมพลาดไฮไลท น่ัง

รถไฟโบราณอาลีซาน ชมปาสนพันป  

 

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

วันท่ีสาม เจียอี้ - อุทยานแหงชาตอิาลีซาน– นั่งรถไฟโบราณ – ชมปาสนพันป –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนทมาร
เก็ต 
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นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปน
ของฝากชนิดหน่ึง  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไทจงซ่ึงเปนเมืองที่ไดข้ึนช่ือวาเปนเมืองที่สะอาดเรียบรอยท่ีสุด
ในไตหวันเมืองนี้จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมี
ความคึกคักอยูตลอดเวลา ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม 

จากนั้น นําทานไป ชอปปงตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ตแหงน้ีมีความเปนมามากกวารอยป เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดและเปนที่ช่ืนชอบมากท่ีสุดของคนไตหวัน ต้ังอยูดานหลังของมหาวิทยาลัยฝงเจ่ีย เปนแหลง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักทองเที่ยว เปนตลาดคนเดินท่ีจําหนายสินคาครบครันทั้งเส้ือผา 
เครื่องสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ข้ึนช่ือของที่นี่ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  
เสต็กเน้ือ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงแบรนรองเทา แบรนดัง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไตหวันถูกกวา
ไทยแนนอน เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 

พักท่ี  โรงแรม Hotel Half หรือเทียบเทา 
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เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ีเจริญ
ที่สุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

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

จากนั้น นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 
ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 
เหลี่ยมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 
89 ข้ัน เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทานั่งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหาร
ยืนเฝาไว2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจยีง ไคเช็ค รวมไปถึง
ขาวของเครื่องใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 

 
เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 
ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาข้ึนประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงท่ีสุดใน

วันท่ีส่ี เมืองไทเป - รานพายสัปปะรด -อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ -ถายรูปคูตกึไทเป 101 - ซ่ือหลนิไนทมารเก็ต 
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ไตหวันมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีท้ังหมด 101 ช้ันเหนือพ้ืนดินตามช่ือและชั้นใตดิน 5 ช้ัน ภายในตัวอาคาร
มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวน
ของหางสรรพสินคาท่ีขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 
ตามอัธยาศัย 

 

นําทาน ชอปปงตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดนัดกลางคืนที่ถือ
วาใหญท่ีสุดในไทเป เปน STREET FOOD แหลงรวมของกินข้ึนช่ือ
นานาชนิด นอกจากนั้นยังมี เส้ือผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา ให
ไดชอปกันอยางจุใจ ท่ีสําคัญคือราคาไมแพง เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการชอปปง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเทา 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวัน
มาต้ังแตในอดีต  

จากนั้น เดินทางสู อุทยานเยหลิว ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป เปนพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดย
การเซาะของน้ําและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละคน
โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเปนไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแลวตอง
ถายรูปคู 

 

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟูด 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี 
(อยูระหวางสถานีสือเฟนและสถานีตาหัว ช่ือ “สือเฟน” )ซ่ึงต้ังช่ือตามครอบครัวดังเดิมของผูที่พัฒนาพ่ืนที่แหง
น้ี ไฮไลทของการมา ณ ที่แหงน้ี คือการปลอยโคมลอยจากสถานีซือเฟนและสามารถเดินเลนที่ถนนสายเกา ซ่ึง

วันท่ีหา ไทเป - เจอรเมเนียม - อุทยานเหยหลวิ - สถานีสือเฟน -หมูบานโบราณจิว่เฟน - ศูนยเครือ่งสําอาง - วดั
หลงซันซ่ือ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน 
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เปนถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีท้ังรานคา รานอาหาร ตลอดสองฝง มีเวลาใหทานปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิ
ฐาน (คาทัวรไมรวมโคมลอย) และจุดทองเท่ียวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งคือ  สะพานแขวน Jing-an เปนสะพานที่
ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถายืนอยูบนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกาผิงซีและแมนํ้าจีหลงไดอยางชัดเจน  

 

จากน้ันเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมืองแร
ทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลย
ยายออกไป  เหลือทิ้งไวแตความเปนอยูแบบดั้งเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรง
นํ้าชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio Ghibli 
เรื่อง Spirited Away มาถายทําที่น้ีจึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลงทองเท่ียวที่โดงดัง  
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จากนั้นแวะศูนยเครื่องสําอาง ที่นี่มีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆท่ีข้ึนช่ือของไตหวันใหทุก
ทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ 

จากน้ัน  นําทานตอไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เปนวัดที่เกาแกที่สุดในไทเป  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัด
หลงซันซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน  แตปรากฏวา พระโพธิสัตวกวนอิม นั้นกลับ
ไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว  

 

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยาม
น้ันเอง ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟชั่นตาง ๆ ที่เปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีนี่ และ
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นอกจากจะเต็มไปดวยรานเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่นแลว ถนนแหงนี้ก็ยังเต็มไปดวย
รานอาหารช่ือดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือใหทานไดเพลดิเพลนิกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
จนไดเวลาอนัสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพือ่เดินทางกลับ 

 

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

04.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

����������������������������������� 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวันเดินทาง 2563 
ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัส-อังคาร 12 - 17 มี.ค. 63 15,555 15,555 5,500 

พฤหัส-อังคาร 19 - 24 มี.ค. 63 15,999 15,999 5,500 
 

*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพ่ิม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ตอทาน   

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 

ตามมาตรฐานการใหทิป วนัละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 
 
 
 

วันท่ีหก สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวซีาใหนัน้ทางไตหวนัสงวนสิทธ์ิ
เฉพาะวซีานักทองเท่ียวเพราะฉะนัน้ลกูคาตองใชพาสปอรตเลมแดงใน
การเดนิทางเทานัน้ ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดาํเนนิการยืน่วี
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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 2,000 บาท / ตลอดการเดนิทาง/ตอทาน ชาํระท่ีสนามบินดอนเมืองใน
วันเดนิทาง ในสวนหวัหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เง่ือนไขการใหบริการ 

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

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

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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การยกเลกิ 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัดจํา
แลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

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 เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
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 อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 
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8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ
ทองเท่ียวเทาน้ัน 

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

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 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 ** 
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หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียว
ท่ัวไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจาํเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลกูคา
เปนหลัก  ไมมกีารบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการ
แยกตวัออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรฐับาล  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

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

  


