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23.45 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

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

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
08.00น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั ไตห้วนัเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 

เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่
ราว 78 เกาะ เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวันท่ีไม่ควรพลาด 
น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน ้ าจืดจากธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่
กลางภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีช่ือว่า กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็น
เกาะท่ีเล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย ์ส่วนด้านทิศใตน้ั้นมี
รูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามจนไดรั้บ
ฉายาว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื้นน ้ าสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย ฉากหลงัเป็นภูเขาสูง
ใหญเ่ตม็ไปดว้ยป่าไมท่ี้เขียวและภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี  

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

★ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี★ 

☛ อุทยานเหย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 

☛ กนิ ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เกต็ ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ตลาดกลางคืนเถาหยวน และตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอี ้1 คืน เถาหยวน 2 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอสิระ  

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี-้ ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า 

วันแรก  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
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จากนั้นน าท่านสักการะอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึง
แต่เดิมอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ไดถู้กญ่ีปุ่ นยึดครองไปตั้งแต่สมยัสงครามระหว่างญ่ีปุ่ นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลง
ใหแ้บ่งส่วนหน่ึงไวท่ี้ญ่ีปุ่ นเพื่อใหค้นญ่ีปุ่ นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัง๋บา้งและอีกส่วนนึงน ากลบัมาไวท่ี้ไตห้วนั 

เท่ียง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านสู่ วัดเหวินอู่  หรือวัดกวนอู ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของไตห้วนั 

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสัย
เป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่า
บารมีของท่านสามารถขจดัภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ
วดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่ง
ออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 
1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  



 

VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5 วนั 3 คืน BY SL ON FEB-APR 2020 หนา้ 4 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและ
อีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละท่ี จะมีความงดงาม ท่ี
แตกต่างกนัไป น าท่านสู่ ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ตลาดกลางคืนของเมืองเจียอ้ี ตลาดแห่งน้ีมีร้านอาหารสไตล์
ทอ้งถ่ินท่ีอร่อยและราคาไม่แพง รวมไปถึงร้านเส้ือผา้ราคาถูก  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พกัที ่  โรงแรม ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง  
น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อาลี
ซานเป็นท่ีตดัตน้ไมส้นไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน หลงัจากนั้นรัฐบาลไตห้วนั
จึงประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะ
ไตห้วนั ดว้ยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าให้ตอ้งเตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะ
อุณหภูมิจะต ่ากวา่ปกติ **ส าหรับท่านท่ีเมารถ แนะน าให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึน้อุทยานอาลซีาน ** 

วันท่ีสาม ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี -เถาหยวน–เถาหยวนไนท์มาร์เกต็ 
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เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเส้นทางท่ีไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งท าใหทุ้กท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละ
ตน้มีอายรุ่วมพนัปี สูงล่ิวขึ้นสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองตน้เท่านั้นท่ีน่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นท่ีเดียว จึงไม่
แปลกท่ีอาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั  

 
ไม่พลาดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาลซีาน ชมป่าสนพนัปี 

เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลซีาน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน น าท่านเดินทางสู่ตลาดกลางคืน อิสระ ช้อปป้ิงเถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาด
คนเดินท่ีจ าหน่ายสินคา้ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อป
ป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ี
เจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

วันท่ีส่ี เถาหยวน - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – อุทยานเหย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน -  
ศูนย์เคร่ืองส าอาง - ตลาดซีเหมินติง 
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จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

 น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น เดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีติดกับทะเล 
โดยการเซาะของน ้ าและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ แลว้แต่จินตนาการของแต่ละ
คนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูปมงักร หินรูปเห็ด ท่ี ใครมาเยือนแลว้
ตอ้งถ่ายรูปคู่  

 
เท่ียง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ด 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่
ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขดุแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลย
ยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรง
น ้าชาแบบโบราณ ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท า
ท่ีน้ีจึงท าให้หมู่บ้านโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึก 
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ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองขา้งทางให้ท่านไดล้องลิ้มชิมรสกนั ขนมขึ้นช่ือของท่ีน่ีมีมากมาย 
ไดแ้ก่ บวัลอย ไอศครีมโบราณ เป็นตน้ 

 

จากนั้นแวะศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนัให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่น
ไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั่นเอง 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ี เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่า
บรรดาวยัรุ่นชาวไต้หวนัมารวมกันไวท่ี้น่ี และนอกจากจะ
เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดั
แฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ 
ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้า สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง 

❖ หมายเหตุ...กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเท่ียวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวีซ่า (มีค่าใช้จ่าย) 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 
พุธ - อาทิตย์ 12- 16 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 19 - 23 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 
พุธ - อาทิตย์  26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 14,555 14,555 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 04 - 08 ม.ีค. 63 14,555 14,555 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 11 - 15 ม.ีค. 63 14,555 1,455 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 18 - 22 ม.ีค. 63 14,555 14,555 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 25 - 29 ม.ีค. 63 13,555 13,555 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 01 - 05 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 
พุธ - อาทิตย์ 08 - 12 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 
พฤหัส - จันทร์ 09 - 13 เม.ย. 63 15,999 15,999 4,500 
องัคาร - เสาร์ 14 - 18 เม.ย. 63 15,555 15,555 4,500 

 

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

ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

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

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมืองใน
วันเดินทาง 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 พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และ
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

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

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ท้ังจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษทัขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของไต้หวนั สามารถให้บริการวนัละ 10 
ชัว่โมง ในวนันั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กบัเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
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-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีช าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

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 าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียว
ท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทัวร์  จึงเรียนให้กบั
นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวีซ่าที่เกดิขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด *** 


