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23.45 น. 📢 คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน  Thai Lion Air โดย
มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 

 

03.30 น. ✈ เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา่ประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่า ตั้งอยูห่่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง หลงัผา่นพธีิการตรวจคน เขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 
เพือ่เดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค  (Sun Moon Lake)ตั้งอยูใ่นเขตเมืองหนานโถว 
เป็นแหล่งนํ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไตห้วนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วนั 
รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัที่ท่องเที่ยวมากมาย นาํท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกต
ของนํ้ าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมากพร้อมกบัใหท้่าน

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจ๋ัง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา- ฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 
 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 
 

 
 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  

☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟ่ิน – วัดหลงซันซ่ือ 

☛ ช้อปป้ิง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจ่ีย ตลาดซ่ือหลิน และ ตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  

• เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบด ี, ซีฟู้ดเหย๋หลิว่ • 



 

นมสัการพระอฐิัที่อญัเชิญมาจาก ชมพทูวปีและรูปเคารพของ พระถงัซมั จัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพื้นเมือง 

บ่าย จากนั้น นาํท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู่ เพือ่สกัการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพ
เจา้แห่งความซ่ือสตัย์ วดัน้ีเพิง่สร้างขึ้นเม่ือปี ค .ศ.1938 ที่ผา่นมาแต่ในปีค .ศ.1945 ไตห้วนัไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
อาณานิคมของญี่ปุ่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพือ่สร้างวดัเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยสร้างอาคารยิง่ใหญ่กวา่เดิม และสร้างใหอ้อกสไตลจี์นมากขึ้นไฮไลทท์ี่นิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือ
ตวัเองแลว้นาํไปแขวนที่กาํแพงวดั เช่ือวา่จะทาํใหค้รอบครัวปลอดภยัรํ่ารวยเงินทอง การเรี ยนสาํเร็จ และ
ความรักหวานช่ืนโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 

 
 



 

จากนั้น นาํทุกท่านแวะชิมชาอูหลง ที่ ร้านใบชา  ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย
ไขมนัปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยม
ซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงเป็นเมืองที่ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองที่
สะอาดเรียบร้อยที่สุดในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใต้
ของเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที่สวยงาม 

จากนั้น นาํท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ี ยไนท์มาเก็ต  เป็นตลาดคนเดิน ที่มีช่ือเสียง และใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึง ของเมืองไทจง มี
ความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food อาหารท่าน
เล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของที่น่ี เช่น ชานมไข่มุก  ทาํใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวชาวไตห้วนัเองและ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเ หมาะกบัทุ กเพศทุกวยั ดว้ยความที่ฟ งเจ๋ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้บั
มหาวทิยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้แฟขัน่วยัรุ่น นกัศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระกบัการ ชอ้ปป้ิง
เลือกซ้ือส่ิงของที่ถูกใจ เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

 
พักที่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่
เจริญที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

จากนั้น นาํทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจาํชาติของไตห้วนัที่มี เอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสส้บัปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
เช่น พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

วันที่สาม     ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
 



 

จากนั้น นาํท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลกัที่ตอ้งมาของเมืองไทเป และย ั งเป็นสญัลกัษณ์ของไตห้วนั 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพือ่เป็นการราํลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไค
เช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญใหก้บัไตห้วนัใหเ้ทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว 4 ดา้น และมีหลงัคา
ทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้ างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มี
บนัไดจาํนวน 89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันสาํริดของท่านในท่านั้งขนาด
ใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าไว้ 2 นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติของ
ท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 
 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่าน
ใดต้องการขึน้ชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดิน ตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ทาํหนา้ที่กนัการสัน่ส ะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว ดา้นขา้งตึก
จะแเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่
กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 



 

 
 

จากนั้น นาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดนดักลางคืนที่ถือวา่ใหญ่ที่สุดในไทเป เป็นแหล่งรวม
ของกินขึ้นช่ือนานาชนิด นอกจากนั้นยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้อ้ปกนัอยา่งจุใจ ที่
สาํคญัคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเท่า 

 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพือ่สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัลํ้าค่าของคน
ไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นที่ที่ติด
กบัทะเล โดยการเซาะของนํ้ าและลมทะเล ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ แลว้แต่
จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลทข์องอุทยานเย๋หลิว หินรูปมงักร หิน
รูปเห็ด ที่ใครมาเยอืนแลว้ตอ้งถ่ายรูปคู่ 

 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟู้ด 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองผงิซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
ผิงซี (อยูร่ะหวา่งสถานีสือเฟ่ินและสถานีตา้หวั ช่ือ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งช่ือตามครอบครัวดงัเดิมของผูท้ี่พฒันา
พืน่ที่แห่งน้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ที่แห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นที่
ถนนสายเก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาใหท้่านปล่อยโคม
ลอยหรือเขียนคาํอธิฐาน (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน 
Jing-an เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผงิซี ถา้ยนือยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผงิซีและ
แม่นํ้ าจีหลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

วันที่ส่ี        ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเน่ียม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟ่ิน-วัดหลงซันซ่ือ -ตลาดซีเหมินติง 



 

 

จากนั้น นาํท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองสําอาง ที่น่ีมีเคร่ืองสาํอางรวมถึงยาและนํ้ ามนัหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที่ 

นาํท่านต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เป็นวดัที่เก่าแก่และมีช่ือเสียง มีอายกุวา่ 300 ปี  ในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยนิ  แต่ปรากฏวา่ 
พระโพธิสตัวก์วนอิม ที่ประดิษฐานภายในวดันั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ทาํใหผู้ค้น เล่ียมใส ศรัทธา 
พากนัมากราบไหว้

 

นาํท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง  แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณ
สยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้



 

ที่น่ี และนอกจากจะเตม็ไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงั
เตม็ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักที่  โรงแรม Good Night Inn หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.55 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที่ห้า  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

 หมายเหตุ...กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้ค่าวซ่ีาใหน้ั้นทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานกัท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอร์ตขา้ราชการตอ้งดาํเนินการยืน่วซ่ีา (มีค่าใชจ่้าย) 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พุธ-อาทิตย์ 01 - 05 พ.ค. 62 14,888 14,888 4,500 

ศุกร์-องัคาร 10 - 14 พ.ค. 62 12,999 12,999 4,500 

องัคาร-เสาร์ 14 - 18 พ.ค. 62 12,999 12,999 4,500 

พุธ-อาทิตย์ 29 พ.ค. - 02 ม.ิย. 62 12,999 12,999 5,500 

พุธ-อาทิตย์ 12 - 16 ม.ิย. 62 12,999 12,999 5,500 

พุธ-อาทิตย์ 26 - 30 ม.ิย. 62 12,999 12,999 5,500 

ศุกร์-องัคาร 09 - 13 ส.ค. 62 14,555 14,555 5,500 

พุธ-อาทิตย์ 21 - 25 ส.ค. 62 12,999 12,999 5,500 

พุธ-อาทิตย์ 11 - 15 ก.ย. 62 12,999 12,999 5,500 

พุธ-อาทิตย์ 25 - 29 ก.ย. 62 12,999 12,999 5,500 

องัคาร-เสาร์ 01 - 05 ต.ค. 62 14,555 14,555 5,500 

เสาร์-พุธ 05 - 09 ต.ค. 62 14,555 14,555 5,500 

ศุกร์-องัคาร 11 - 15 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

อาทิตย์-พฤหัส 13 - 17 ต.ค. 62 14,999 14,999 5,500 

ศุกร์-องัคาร 25 - 29 ต.ค. 62 14,555 14,555 5,500 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติชําระเพิ่ม 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ชําระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคบั** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระที่สนามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 
และชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
**กรณเีดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกค้าทําจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน 
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ชําระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 
 



 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่าย
มัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  ( ไม่นบัรวมวนั
เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋
หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกั
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไป
แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ื อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

 
หมายเหตุ 

1.  จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย
, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดป ระสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 



 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ชําระกับผู้จัด เป็นการชําระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชําระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


