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รหัสโปรแกรม : 8936 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

อาหมวย อาลีซาน 5วนั 3คืน         

 

 
 

 

☛ อทุยานแห่งชาติอาลีซาน นัง่รถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู่ 

☛ อทุยานเหยห๋ลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟ่ิน -ตึกไทเป 101 

☛ ชอ้ปป้ิงตลาดตลาดซ่ือหลิน และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอ้ี 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

• เมนพิูเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ ดเหยห๋ล่ิว • 
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23.45 น. 📢 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ประต ู7-8 อาคารผ ูโ้ดยสารขาออก สายการบิน Thai 

Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

03.10 น. ✈ เหิรฟ้าส ู ่ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่ห่างจากฝั่งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรงุไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาท่ีไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศ เพื่อเดินทางสูเ่มืองหนานโถว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวิช และชานม ข้ึนช่ือของไตห้วนัท่ีไม่ควรพลาด 

 จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลสาบสรุิยนั จนัทราหรือ ซนัมนูเลค (Sun Moon Lake)ตัง้อยู่ในเขตเมือง

หนานโถว เป็นแหล่งน า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของไตห้วัน เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอีกจดุหนึง่ที่เป็นท่ีนยิมของชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้

จะมีจดุส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและ

ชมสีเขียวมรกตของน ้าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความ

ประทับใจใหก้ับนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมากพรอ้มกับใหท้่านนมัสการ

พระอฐัท่ีิอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและรปูเคารพของ พระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

เท่ียง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ ปลาประธานาธิบดีอาหารชนพ้ืนเมือง 

วนัแรก          กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

วนัสอง    สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินอ ู่-แวะชิมชา–เจียอ้ี 

     เจียอ้ี 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บ่าย จากนัน้ น าท่านกราบไหวส่ิ้งศักดิ์สิทธ์ิท่ี วดัเหวินอ ู่ เพ่ือสกัการะขงจ๊ือเทพ

เจา้แห่งปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์วัดนี้เพ่ิงสรา้งขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแตใ่นปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณา

นิคมของญ่ีปุ่นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจึงสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือสรา้งวัดเห

วินอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยสรา้งอาคารย่ิงใหญ่กว่าเดิม และสรา้งให้

ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ท่ีนิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแลว้

น าไปแขวนท่ีก าแพงวัด เชื่อว่าจะท าใหค้รอบครัวปลอดภยัร า่รวยเงินทอง 

การเรียนส าเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่น

ชมทศันยีภาพอนังดงาม น าทกุท่านแวะชิมชาอหูลงท่ี รา้นใบชา ชาท่ีขึ้นชื่อ

ท่ีสดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุชว่ยละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลี

ซานในระดบัความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก

ชนดิหนึง่ จากนัน้น าท่านเดินทางส่เมืองเจียอ้ี 

ค ่า  🍴 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจีน 

พกัท่ี   โรงแรม HOTEL DAY CHIAYI หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติอาลีซนั ซ่ึงเป็นอทุยานท่ีมี

ความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสดุของไตห้วัน อาลีซานเป็นท่ีตดัตน้ไม่สน

ไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลกูนาน หลังจากนัน้

รัฐบาลไตห้วันจึงประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

2001 และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะไตห้วัน ดว้ยความ

สงูของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าใหต้อ้งเตรียมตัวเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะ

อณุหภมูิจะต า่กว่าปกติ **ส าหรบัท่านท่ีเมารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาในช่วงก่อนข้ึนอทุยาน

อาลีซนั ** 

เทีย่ง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลซีาน 

 

บ่าย เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางที่ไมไ่กลมากนกั แตต่อ้งท า

ใหท้กุท่านรอ้งว๊าวตลอดทาง เพราะตน้สนแตล่ะตน้มีอายรุ่วมพันปี สงู

ลิ่วขึน้ส ูท่อ้งฟ้า และไมใ่ชม่ีเพียงตน้สองตน้เท่านัน้ท่ีนีเ่ป็นป่ารวมตน้สนไว้

ในท่ีเดียว จึงไม่แปลกท่ีอาลีซานจะไดร้ับการอนรุักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาติของไตห้วัน ไม่พลาดไฮไลท ์นัง่รถไฟโบราณอาลีซาน ชม

ป่าสนพนัปี (ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ-์เดือนมีนาคม ท่านสามารถชมดอกซากรุะบานสะพรัง่ 

ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

วนัท่ีสาม อทุยานแห่งชาติอาลีซาน (เท่ียวชมธรรมชาติภายในอทุยาน) - นัง่รถไฟโบราณ - ชมป่าสน

พนัปี– ไทเป – รา้นพายสปัปะรด – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองหลวงของไตห้วัน ไทเป มีประชากรราว 3 ลา้นคน แมจ้ะเป็นเมืองขนาด

เล็กแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองท่ีถกูจับตามองดว้ยบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจนไดช้ื่อว่า

เป็นหนึง่ในสี่เสือแห่งเอเซีย  

 

จากนั้นน าทกุท่านแวะเย่ียมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตห้วัน มี

รสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นท่ีร ูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหท้กุท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากนี้ยังมี

ขนมอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เชน่ ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ี

ใหญ่และโด่งดังท่ีสดุในกรงุไทเป สินคา้ท่ีนี่มีครบแทบทกุอย่างไม่ว่า

จะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ ของฝาก ของกิน เปิดจนถึงเท่ียงคืน เพราะ

เหตนุี้ ซ้ือหลินจึงกลางเป็นสถานท่ี Night Life อันโด่งดงัของไตห้วัน 

ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ตยงัมีฟู้ดคอรท์อยุ่ชัน้ใตด้ินดว้ย  

เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาในการชอ้ปป้ิงอนัมีค่าของทกุท่าน อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี    โรงแรม BEAR INN หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านแวะชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสขุภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ 

ชว่ยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และ 

ปะการงัแดง เป็นเคร่ืองประดบัล า้คา่ของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดีต 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ อทุยานเหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความงดงามของอทุยานหิน

อยู่ตรงรปูทรงของหินท่ีถกูกัดกร่อนตามธรรมชาติ ท าใหหิ้นท่ีอยู่

บริเวณนี้มีรปูทรงตา่งๆ เช่น รปูเสือดาว รปูเห็ด รปูรองเทา้ แตก่อ้น

หินท่ีไดร้ับความนิยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพดว้ยมากท่ีสดุ คือ หินเศียรราชินี เป็นหินท่ีรปูทรง

สวยงามท่ีสดุ เชื่อกนัว่ามีอายกุว่า 4พันปี ส่วนท่ีเรียกว่าเศียรราชินีเพราะ ส่วนบนของหินไดแ้ตกออก

ท าใหร้ปูทรงคลา้ยกบัดา้นขา้งของพระราชินเีอลิซาเบธ  

เท่ียง            🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารดว้ยเมนซีูฟู้ ด 

วนัท่ีสี่ เมืองไทเป–เจอรเ์มเนียม–อทุยานเหยห๋ลิ่ว–สถานีสือเฟิน-ตึกไทเป-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จดุท่องเท่ียวยอดฮิตของ

เสน้ทางรถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและ

สถานีตา้หัว ชื่อ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท่ี้

พัฒนาพ่ืนท่ีแห่งนี้ ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอย

จากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบ

ทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอดสองฝัง่ มีเวลาใหท้่านปล่อย

โคมลอยหรือเขยีนค าอธิฐาน (ค่าทวัรไ์ม่รวมโคมลอย) และจดุท่องเท่ียว

ท่ีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ  สะพานแขวน Jing-an เป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุ

ของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกา่ผิงซีและแมน่ า้จีหลงไดอ้ย่างชดัเจน  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ตึกไทเป101เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์หลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าข้ึนตึก ชมวิวชัน้ 

89 ท่านใดตอ้งการขึ้นชมวิวกรณุาติดต่อไกดท่ี์ดแูลคณะของท่าน ค่าข้ึน

ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสงูท่ีสดุในไตห้วันมีความสงูประมาณ 509 

เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพ้ืนดินตามชื่อและชั้นใตด้ิน 5 ชั้น ภายในตัว

อาคารมีลกูต ุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ี

เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์

เนม รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูค ู่กบั ตึกไทเป 101 

ตามอธัยาศยั 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควรไ์ตห้วัน 

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่แบรนดท่ี์ไดร้ับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka 

Tiger, Nike, Puma เป็นตน้เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอย่างเต็มอ่ิมจใุจอาหารเย็นอิสระตาม

อธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม BALEN HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 

 (ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

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

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหา้  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

 หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเท่ียว

เท่านัน้เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยืน่วีซ่า(มีค่าใชจ่้าย) 

วีซ่าตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุหลือไมต่ า่กว่า 6 เดือนนบัจากวันเดินทางนะคะ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

15-19 มี.ค. 62 15,555 15,555 15,555 4,500 

20-24 มี.ค. 62 15,555 15,555 15,555 4,500 

 

*ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 
  

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)์ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

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

สนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ไดบ้งัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทิ้ป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 

 

  

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาช าระค่าทัวรม์ดัจ าทัวรท่์านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

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

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบรษิทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิม

ตามเง่ือนไขของบรษิทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ

จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทัง้สิ้น และในกรณีท่ีออกตัว๋

เครื่องบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ัง้หมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

บรษิทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรอืมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไป

ลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

3 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทน

ไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตั๋ว 
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1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้าย

ไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

 

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 ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอย ูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหา

รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผ ู้มี

จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอยา่ง 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 
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14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  

เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนั

เวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ช าระกบัผ ูจ้ดั เป็นการช าระขาดก่อน

เดินทางและผ ูจ้ดัไดช้ าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อน

ออกเดินทางเช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 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 *** 

 


