
 

 

 

 

 

 

 

ปีใหม ่ไตห้วนั ถกูเวอร์ๆ  
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. 📢 สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู7 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัแรก  กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมท่ีพกั 

☛ อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101  

☛ อทุยานเหยห่ลิ่ว-สถานีรถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซี- หม ู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน–วดัหลงซานซื่อ 
☛ ชอ้ปป้ิงตลาดตลาดซ่ือหลิน และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเถาหยวน2คืนเท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

19.30 น. ✈ออกเดินทางส ู ่ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL394 

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตห้วัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรียบรอ้ยแลว้ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินพรอ้มรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั 

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าไทย1 ชัว่โมง)  

พกัท่ี  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่กรงุไทเปเป็นเมืองหลวง ไตห้วันแห่งนี้เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 

12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝัง่ดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ย

เกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ 

 

 น าทกุท่านแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมประจ า

ชาติชื่อดงัของไตห้วัน มีรสชาติกลมกลอ่มจนเป็นท่ีร ูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหท้กุ

ท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนีย้ังมีและยงัมีขนมอีกมากมายให้

ท่านไดเ้ลือกชิมและซ้ือเป็นของฝาก 

 

 จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ

ของไตห้วัน เป็นอาคารสีขาวทัง้สี่ดา้น มีหออนสุรณ ์หลงัคาทรงแปดเหลี่ยมสี

น า้เงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตรุัส

เสรีภาพ มีบันไดด้า้นหนา้ 89 ขั้น เท่ากับอายขุองท่านนายพลเจียง ไคเช็ค 

อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาวไตห้วัน ผูพ้ัฒนาความเจริญใหไ้ตห้วันเทียบเท่าประเทศอ่ืนใน

ระดับนานาชาติ และรปูป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธ์ิในท่านัง่ ใบหนา้ย้ิมแยม้ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้า

ตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหนา้รปูป้ันท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึง

จะมีขึน้ทกุ 1 ชัว่โมงบนชัน้ 4 ของอนสุรณแ์ห่งนี ้

 

กลางวนั          🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์หลักของเมืองไทเป(ไม่

รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชัน้ 89 ท่านใดตอ้งการข้ึนชมวิวกรณุาติดต่อไกดท่ี์

ดแูลคณะของท่าน ค่าข้ึนประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสงูท่ีสดุในไตห้วัน 

และสงูเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก ตึกไทเปมีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ ภายในตัว

อาคารมีลกูต ุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ี

เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์

เนม รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูค ู่กบั ตึกไทเป 101 

ตามอธัยาศยั 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ตลาดยามค า่คืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้

ท่านซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นการไม่

รบกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงอนัมีค่าของทกุท่าน อาหารเย็นอิสระ

วนัท่ีสอง ไทเป-พายสบัปะรด-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101-ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 



 

ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านแวะศนูย ์สรอ้ยสขุภาพ (เจอรเ์มเนียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสขุภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ 

และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และ 

ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณ   

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว อทุยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วน

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะ

กร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรปูร่างลกัษณะตา่ง 

ๆ นา่ตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรปูพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงัไป

ทัว่โลก 

เท่ียง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูซีฟู้ ด 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเท่ียวยอดฮิตของ

เสน้ทางรถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและ

สถานตีา้หัว ชื่อ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตัง้ชื่อตามครอบครัวดงัเดิมของผูท่ี้พัฒนา

พ่ืนท่ีแห่งนี้ ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานี

ซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเกา่ ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมี

ทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง่ มีเวลาใหท้่านปล่อยโคมลอยหรือเขียนค าอธิฐาน (ค่าทวัรไ์ม่รวม

โคมลอย) และจดุท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจอีกแห่งหนึ่งคือ  สะพานแขวน Jing-anเป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุของ

เมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผิงซีและแมน่ า้จีหลงไดอ้ย่างชดัเจน  

เดินทางสู ่หม ู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยักอ่นเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่

ทองค ามากก่อน จึงท าใหม้ีคนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตกุันมากมายจนในท่ีสดุจ านวนแร่ธาตตุ่างๆก็

ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือท้ิงไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะเป็น

บา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้าชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ีภาพยนตร ์

Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีนีจึ้งท าใหห้มูบ่า้นโบราณแห่ง

นีเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงั  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้แวะศนูยเ์ครื่องส าอาง ท่ีนี่มีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน า้มนัหรือยานวดตา่งๆท่ีขึ้นชื่อของ

ไตห้วันใหท้กุท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี 

วนัท่ีสาม    ไทเป -เจอรเ์มเนียม-อทุยานเยห๋ลิ่ว- รถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซี -หมู่บา้นโบราณจ่ิว

เฟ่ิน– ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-วดัหลงซนัซื่อ- ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 



 

จากนั้นน าท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไทเป  ในช่วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 วัดหลงซันซ่ือถกูท้ิงระเบิดจนพระอโุบสถไดร้ับความเสียหายยับเยิน  แตป่รากฏ

ว่า พระโพธิสตัวก์วนอิม นัน้กลบัไม่ไดร้ับความเสียหายเลย ท าใหผู้ค้นเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบ

ไหว ้ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงย่านซีเหมินติง

หรือสยามสแควรไ์ต้หวัน  เป็น ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของวัยร ุ่น ท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสดุของไตห้วัน มีฉายาว่า ฮาราจกุแุห่งไทเป เป็นแหล่งก าเนิด

แฟชัน่ของวัยร ุ่นหนุม่สาวชาวไตห้วัน  ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้

แฟชัน่แบรนดเ์นมท่ีไดร้บัความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 

Puma เป็นตน้ 

เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มอ่ิมจใุจอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางส ูส่นามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 

 

 

01.25 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 

 (ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

     29 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62 16,666 16,666 16,666 7,000 

หมายเหต ุ: ค่าบรกิารขา้งตน้น้ีเป็นราคาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน    

*ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน   

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 
 
 

 หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่า

นกัท่องเท่ียวเท่านัน้เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใช้

พาสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยืน่วีซ่า(มีค่าใชจ่้าย) 

วีซ่าตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุหลือไมต่ า่กว่า 6 เดือนนบัจากวันเดินทางนะคะ 



 

  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้อที่ระบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ี

สนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน   

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง 

2. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบรษิทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิม

ตามเง่ือนไขของบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การยกเลิก 

1. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ

จองและช าระเงินค่าทวัรแ์ลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิ้น  

ในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถท า

เรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได้ ( ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทิตย ์และ

วนัหยดุราชการ )  เวน้แต่ 

1.1 ผ ู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสีย

ค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

1.2 ผ ู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่า ท่ี

จ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

1.3 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มา

แทนไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / 

ตัว๋ 1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีได้

จ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น 

 

หมายเหต ุ

 

1.  จ านวนผ ูเ้ดินทางขัน้ต ่าผ ูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น 

ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอย ู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจาก

อบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ี



 

ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอย ู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหา

รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผ ู้มี

จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้

ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทกุ

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  

เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนั

เวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ช าระกบัผ ูจ้ดั เป็นการช าระขาดก่อน

เดินทางและผ ูจ้ดัไดช้ าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อน

ออกเดินทางเช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอื

ไดร้บัการปฎิเสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 

เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียว  ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์ินคา้

พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่านแวะชม  การบรโิภคข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและ

ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัท่ีมีการลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น

จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอเก็บ

ค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 

 

 


