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23.45 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 
03.30 น. ✈เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
08.00น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั ไตห้วนั เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

เท่า ตั้งอยูห่่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่
ราว 78 เกาะ เวลาที่ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่เดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 
นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เป็นทะเลสาบนํ้ าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สุดของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่
กลางภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีเกาะที่มีช่ือวา่ กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็น
เกาะที่เล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมี
รูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยันจันทร า มีช่ือเสียง ดา้นความสวยงามจนไดรั้บ
ฉายาวา่เป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ” จุดเด่นคือมี พื้นนํ้ าสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย ฉากหลงัเป็นภูเขาสูง
ใหญ่เตม็ไปดว้ยป่าไมท้ี่เขียวและภูมิอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งปี  

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี ้

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 

☛ กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจ่ีย ตลาดซ่ือหลินและตลาดซีเหมินติง และ  MITSUI OUTLET 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พักเจียอี ้1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  

วันแรก  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 



 

 

จากนั้นนาํท่านสกัการะอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง  ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึง
แต่เดิมอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ไดถู้กญีปุ่ นยดึครองไปตั้งแต่สมยัสงครามระหวา่งญี่ปุ่ นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลง
ใหแ้บ่งส่วนหน่ึงไวท้ี่ญี่ปุ่ นเพือ่ใหค้นญี่ปุ่ นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัง๋บา้งและอีกส่วนนึงนาํกลบัมาไวท้ี่ไตห้วนั 

เที่ยง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นาํท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู  ตั้งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของไตห้วนั 

ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ที่มีอุปนิสยั
เป็นรักษาคาํพดูดว้ยชีวติ รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนบัถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ื อสตัย ์เช่ือกนัวา่
บารมีของท่านสามารถขจดัภูตผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุนใหกิ้จการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ
วดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวหิารและสีสนั โดยมีตวัวหิารใหญ่แบ่ง
ออกเป็นสามชั้นและมีวหิารเล็กโอบลอ้มอยูด่า้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ต ั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 
1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  



 

 
 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและ
อีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละที่จะมีความงดงามที่
แตกต่างกนัไป 

คํา่  🍴 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
พักที่  โรงแรม ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไตห้วนั อาลี
ซานเป็นที่ตดัตน้ไม่สนไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ที่มีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน  หลงัจากนั้นรัฐบาลไตห้วนั
จึงประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค .ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาํคญัของเกาะ
ไตห้วนั ดว้ยความสูงของเขาอาลีซาน กวา่ 2,663 เมตร ทาํใหต้อ้งเตรียมตวัเป็นพเิศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะ
อุณหภูมิจะตํ่ากวา่ปกติ **สําหรับท่านที่เมารถ แนะนําให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึน้อุทยานอาลีซาน ** 
เดินเที่ยวชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางที่ไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งทาํใหทุ้กท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละ
ตน้มีอายรุ่วมพนัปี สูงล่ิวขึ้นสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพยีงตน้สองตน้เท่านั้นที่น่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นที่เดียว จึงไม่
แปลกที่อาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั  

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 



 

 
 

ไม่พลาดไฮไลท์ น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี 
 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

นาํทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

จากนั้น นาํท่านไป ช้อปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งน้ีมีความเป็นมามากกวา่ร้อยปี เป็นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ช่ืนชอบมากที่สุดของคนไตห้วนั ตั้งอยูด่า้นหลงัของมหาวทิยาลยัฟงเจ่ีย เป็นแหล่ง
รวมตวัของคนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงนกัท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จาํหน่ายสินคา้ครบครันทั้งเส้ือผ้ า 
เคร่ืองสาํอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอด Devil กุนเชียง  
เสตก็เน้ือ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงแบรน์รองเทา้ แบรน์ดงั ราคาที่ไตห้วนัถูกกวา่ไทยแน่นอน  

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 



 

 

พักที่  โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญ
ที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

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

จากนั้น นาํทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัหนกัจดัเตม็กนัที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งหลาย ซ่ึงที่น่ีถือ
วา่เป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไตห้วนั ที่น่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญี่ปุ่ น ไตห้วนั และแบรนดช์ั้น
นาํทัว่โลกกวา่ 220 แบรนดไ์ม่วา่จะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE , 
NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายที่แห่กนัมาลดราคากนัอยา่งจุใจ 

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้น นาํท่าน ช้อปป้ิงตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดนดักลางคืนที่ถือวา่ใหญ่ที่สุดในไทเป เป็น  STREET FOOD 

แหล่งรวมของกินขึ้นช่ือนานาชนิด นอกจากนั้นยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ ใหไ้ดช้อ้ป กนัอยา่งจุ
ใจ ที่สาํคญัคือราคาไม่แพง 

วันที่ส่ี ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 



 

 

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม BEAR INN หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพือ่สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัลํ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น นาํท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลกัที่ตอ้งมาของเมืองไท เป และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของไตห้วนั 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพือ่เป็นการราํลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 
ผูพ้ฒันาความเจริญใหก้บัไตห้วนัใหเ้ทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว 4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 
เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจาํนวน 
89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันสาํริดของท่านในท่านั้งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหาร
ยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง
ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

วันที่ห้า ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เคร่ืองสําอาง - ตลาดซีเหมินติง 



 

 
 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป (ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใด

ต้องการขึน้ชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงที่สุดในไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ทาํหนา้ที่กนัการสัน่ส ะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของ
หา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตาม
อัธยาศัย 



 

 

จากนั้นแวะศูนย์เคร่ืองสําอาง ที่น่ีมีเคร่ืองสาํอางรวมถึงยาและนํ้ ามนัหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นช่ือขอ งไตห้วนัใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที่ 

นาํท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยาม
นั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท้ี่น่ี และ
นอกจากจะเตม็ไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเตม็ไปดว้ย
ร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 



 

 

พักที่  โรงแรม Good Night Hotel หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
10.45 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง 

 หมายเหตุ...กรณทีี่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดําเนินการย่ืนวีซ่า (มีค่าใช้จ่าย) 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

ศุกร์-พุธ 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 62 14,999 14,999 5,500 

พุธ-จันทร์ 08-13 พ.ค. 62 14,555 14,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 15-20 พ.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

ศุกร์-พุธ 10-15 ก.ค. 62 14,999 14,999 5,500 

ศุกร์-พุธ 24-29 ก.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 07-12 ส.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 02-07 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 09-14 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 16-21 ต.ค.62 15,999 15,999 5,500 

ศุกร์-พุธ 18-23 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 

พุธ-จันทร์ 23-28 ต.ค. 62 16,555 16,555 5,500 

 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติชําระเพิ่ม 3,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  2,000 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 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระที่สนามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากทาํการจอง และ
ชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

**กรณเีดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคา้ทาํจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นตน้ไปชาํระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 

แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้าํระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก ห รือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจํา
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่า มัดจําใดๆ ทั้งส้ิน  และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว  ( ไม่นับรวมวันเสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทําเร่ืองขอคืนค่าต๋ัวหรือขอคืน
ค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่าไปแล้ว
หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

หมายเหตุ 
1.  จํานวนผู้เดินทางข้ันต่ําผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การ
ก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดป ระสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณทีี่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ข องบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่าน้ัน 

ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ชําระกับผู้จัด เป็นการชําระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชําระต่อ
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวัน 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  กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น
จํานวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


