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23.45 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดย
มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

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

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่ า ตั้ งอยู่ห่ างจากฝ่ังด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 
เพื่อเดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และ ชานม  

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว 
เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 
รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกต
ของน ้ าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก พร้อมกบัใหท้่าน
นมสัการพระอฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  

☛ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – สถานีรถไฟสือเฟ่ิน  แถมฟรีปล่อยโคมลอย 

☛ ช้อปป้ิง 2 ไนท์มาร์เกต็ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง  และ MITSUI OUTLET 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอสิระ  

• เมนูพเิศษ BUFFET สุกีม้องโกเลยี หม้อไฟ •  
 

 

วันท่ีสอง     สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่ -ร้านใบชา -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 
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เท่ียง 🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพ

เจา้แห่งความซ่ือสัตย์วดัน้ีเพิ่งสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ได้อยู่ภายใต้
อาณานิคมของญ่ีปุ่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวดัเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตลจี์นมากขึ้นไฮไลท์ท่ีนิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือ
ตวัเองแลว้น าไปแขวนท่ีก าแพงวดั เช่ือว่าจะท าให้ครอบครัวปลอดภยัร ่ ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และ
ความรักหวานช่ืนโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 
น าทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย
ไขมนัปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม
ซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองท่ีได้ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองท่ี
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สะอาดเรียบร้อยท่ีสุดในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใต้
ของเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม 

 
จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมี

ความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็นทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่าน
เล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของท่ีน่ี เช่น ชานมไข่มุก  
ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวไตห้วนัเองและ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกับทุก
เพศทุกวยั ดว้ยความท่ีฟงเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยู่ใกลก้บั
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้แฟชั่นวยัรุ่น นักศึกษา 
ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง
เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การช้อปป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
 

 พกัที ่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมือง
ท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  
จากนั้นน าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีก
มากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ BUFFET สุกีม้องโกเลยี หม้อไฟ 

น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคน
ไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ
ไตห้วนั อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี 

วันท่ีสาม     ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 
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เจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมี
หลังคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้ งสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และ
ดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านใน
ท่านัง่ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วง
ชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต้่างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 
ท่านใดต้องการขึน้ชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ท่ีดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึก
จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ 
ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศัย 
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จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่น

ไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ี เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่า
บรรดาวยัรุ่นชาวไต้หวนัมารวมกันไวท่ี้น่ี และนอกจากจะ
เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดั
แฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ 
ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  
 เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเท่ียวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (อยู่
ระหวา่งสถานีสือเฟ่ินและสถานีตา้หวั ช่ือ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งช่ือตามครอบครัวดั้งเดิมของผูท่ี้พฒันาพื่นท่ีแห่ง
น้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่า 
ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือเขียน
ค าอธิฐาน (แถมฟรีโคมลอย 1 โคม / 2 ท่าน ) และจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน 

วันท่ีส่ี        ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟ่ิน-หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน-ศูนย์เคร่ืองส าอางค์- MITSUI OUTLET PARK  
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Jing-an เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและ
แม่น ้าจีหลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่
ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คน
ก็เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบ
เก่าๆ มีโรงน ้ าชาแบบโบราณ ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited 
Away มาถ่ายท าท่ีน้ีจึงท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยร้าน
ขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองขา้งทางให้ท่านไดล้องลิ้มชิมรสกนั ขนมขึ้น
ช่ือของท่ีน่ีมีมากมาย ไดแ้ก่ บวัลอย ไอศครีมโบราณ เป็นตน้ 
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ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการท่องเท่ียว อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 

 น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัหนกัจดัเต็มกนัท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งหลาย ซ่ึงท่ีน่ี
ถือวา่เป็น Shopping center ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือของไตห้วนั ท่ีน่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และ 
แบรนด์ชั้นน าทัว่โลกกวา่ 220 แบรนดไ์ม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 
LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีแห่กันมาลดราคา
กนัอยา่งจุใจ เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า    

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

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

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

 

 

วันท่ีห้า  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 

❖ หมายเหตุ...กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเท่ียวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวีซ่า (มีค่าใช้จ่าย) 
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 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

ศุกร์ - องัคาร 06 - 10 ม.ีค. 63 13,555 13,555 4,500 
ศุกร์ - องัคาร 13 - 17 ม.ีค. 63 13,555 13,555 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 19 - 23 ม.ีค. 63 13,555 13,555 4,500 
พฤหัสบด ี– จันทร์ 26 - 30 ม.ีค. 63 13,555 13,555 4,500 
พฤหัสบด ี– จันทร์ 02 - 06 เม.ย. 63 15,999 15,999 4,500 
ศุกร์ - องัคาร 03 - 07 เม.ย. 63 15,999 15,999 4,500 
ศุกร์ – องัคาร 10 - 14 เม.ย. 63 19,999 19,999 4,500 
เสาร์ – พุธ 11 - 15 เม.ย. 63 20,999 20,999 4,500 

อาทิตย์ – พฤหัส 12 - 16 เม.ย. 63 17,999 17,999 4,500 
พุธ – อาทิตย์ 15 - 19 เม.ย. 63 14,999 14,999 4,500 
ศุกร์ - องัคาร 17 - 21 เม.ย. 63 13,999 13,999 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 23 - 27 เม.ย. 63 13,333 13,333 4,500 
พุธ – อาทิตย์ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 
พุธ – อาทิตย์  06 - 10 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 
ศุกร์ - องัคาร 08 – 12 พ.ค. 63 13,777 13,777 4,500 
องัคาร - เสาร์ 02 - 06 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 03 - 07 ม.ิย. 63 12,555 12,555 4,500 

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง 
และช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  
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การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่าย

มัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
การย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ท่ีจะปรับราคา
ตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเท่ียว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 
ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กบัเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เท่ียวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีช าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกบัการท่องเท่ียว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวีซ่าที่เกดิขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด *** 


