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23.45 น. � สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก 

สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสัมภาระกอนการเดินทาง 

 

☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซ-ีอุทยานเหยหลิ่ว-หมูบานจิ่วเฟน-ตึกไทเป 101  

☛ อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ 

☛ ตลาดปลาไทเป Super Market สไตลญี่ปุน  
☛ ชอปปงตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ําหนักกระเปา 20 KG 

☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไมมีอิสระ  

 

วันแรก  กรงุเทพ – สนามบนิดอนเมอืง 



 

 

 

03.10 น. ✈ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวง หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ (เวลาที่ไตหวันเร็วกวา

ไทย1 ชั่วโมง)ประเทศแหงนี้เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12 เทา ตั้งอยูหางจากฝงดาน

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ  

 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมน ูแซนวิช และ ชานมขึ้นชื่อของไตหวันที่ไมควรพลาด 

จากนั้น นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเหยหลิ่ว อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือ

สุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ํา

ทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ นาต่ืนตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

เที่ยง           � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หมูบานโบราณจิ่วเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรืองมาก เพราะเปนเหมืองแรทองคํามากกอน 

จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในที่สุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลยยายออกไป  

เหลือทิ้งไวแตความเปนอยูแบบดั่งเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ําชาแบบ

โบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation เรื่องดังจากคาย Studio Ghibli เรื่อง 

Spirited Away มาถายทําที่นี้จึงทําใหหมูบานโบราณแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่โดงดัง  

 

 

 
 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดทองเที่ยวยอดฮิตของ

เสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี (อยูระหวางสถานีสือเฟนและสถานีตา

หัว ชื่อ “สือเฟน” )ซึ่งตั้งชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูที่พัฒนาพื่นที่แหงนี้ 

ไฮไลทของการมา ณ ที่แหงนี้  คือการปลอยโคมลอยจากสถานีซือเฟนและ

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหยหลิ่ว –หมูบานจิ่วเฟน-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร 
รานพายสัปปะรด -ซือหลินไนทมารเกต 



 

 

สามารถเดินเลนที่ถนนสายเกา ซึ่งเปนถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมีทั้งรานคา รานอาหาร ตลอดสองฝง มีเวลาให

ทานปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิฐาน (คาทัวรไมรวมโคมลอย) และจุดทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่ง

คือ  สะพานแขวน Jing-anเปนสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถายืนอยูบนสะพานจะสามารถสองเห็นถนน

สายเกาผิงซีและแมน้ําจีหลงไดอยางชัดเจน  

จากนั้นนําทุกทานแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเปนขนมประจําชาติชื่อดังของไตหวัน มี

รสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพาย

สับปะรด นอกจากนี้ยังมีและยังมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม 

จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ําคืนที่ใหญที่สุดในไทเป ให

ทานซื้อสินคาพื้นเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา

ในการชอปปงอันมีคาของทุกทาน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานแวะศูนย สรอยสุขภาพ (เจอรเมเนียม) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ 

มีทั้งแบบสรอยขอมือ และ สรอยคอ เปนการชวยในการไหลเวียนของเลือกใน

รางกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ําคาของ

ชาวไตหวันมาต้ังแตโบราณ   

จากนั้นทําทุกทานสู ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET)  เปนตลาดติดแอร ภารกิจที่ตองทําเมื่อมา

ตลาดแหงนี ้คือ การมาทานซูชิที่รานภายในตลาดติดแอรแหงนี้ และยังมีโซนอาหารสด ไวบริการอีกดวย  เปน

ตลาดที่อาหารทะเลสดที่สุดในไทเปอีกดวย   

 จากนั้น นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณที่สําคัญของไตหวัน เปนอาคารสีขาวทั้งสี่

ดาน มีหออนุสรณ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ําเงินแบบสถาปตยกรรมแบบจีนตั้งเดนเปนสงาอยูตรงกลางของ 

จัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดดานหนา 89 ขั้น เทากับอายุของทานนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเปนที่รัก

ของชาวไตหวัน ผูพัฒนาความเจริญใหไตหวันเทียบเทาประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปนของทานทํา

จากทองสัมฤทธิ์ในทานั่ง ใบหนายิ้มแยม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝาตลอดเวลา ทานจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของ

ทหารรักษาการหนารูปปนทานนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณแหงนี้ 

วันที่สาม    ไทเป –เจอรเมเนียม-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – 
ศูนยเครื่องสําอาง -วัดหลงซันซื่อ- ชอปปงตลาดซีเหมินติง 



 

 

 

กลางวัน          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิว

ชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแลคณะของทาน คาขึ้น

ประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลก ตึก

ไทเปมีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน 

ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่ เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของ

หางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานได

ถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากนั้นแวะศูนยเครื่องสําอาง ที่นี่มีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆ

ที่ขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที ่

 

จากนั้นจากนั้นนําทานตอไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  เปนวัดที่

เกาแกที่สุดในไทเป  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจน

พระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน  แตปรากฏวา พระโพธิสัตวกวนอิม 

นั้นกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบ

ไหว  

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเจียอี้ใหทานได ชอปปงยานซีเหมินติงหรือ

สยามสแควรไตหวัน เปน ยานชอปปงชื่อดังของวัยรุน ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจุกุแหงไทเป เปนแหลงกําเนิดแฟชั่นของวัยรุนหนุม

สาวชาวไตหวัน  ทานสามารถเลือกชอปปงสินคาแฟชั่นแบรนดเนมที่ไดรับ

ความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เปนตน 

เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงอยางเต็มอิ่มจุใจอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 

วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 



 

 

 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 
 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมเีตียง 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมเีตียง 
พักเดีย่วเพิ่ม 

29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

6-9 กรกฎาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

13-16 กรกฎาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

31 สิงหาคม-3 กันยายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

7-10 กันยายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

14-17 กันยายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

21-24 กันยายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

27-30 กันยายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

28 กันยายน-1 ตุลาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

30 กันยายน-3 ตุลาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

7-10 ตุลาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

15-18 ตุลาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

28-31 ตุลาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

 

หมายเหตุ : คาบริการขางตนนี้เปนราคาเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น 

และยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน    

*ชําระที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   
 

 

 

 หมายเหตุ...กรณีที่ไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเปนวีซานักทองเที่ยว

เทานั้นเพราะฉะนั้นลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรต

ขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซา(มีคาใชจาย) 



 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระที่สนามบิน
ดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
 

1. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรับใบแจงหนี้ 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและ

จายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมด

หรือบางสวนได ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  เวนแต 



 

 

1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน 

บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด 

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมี

การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตาม

จริงเทานั้น 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดใน

วันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวน

ตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตาม

จริงเชน คาวีซา เปนตน 

2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา

ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

 
1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได 

3. รายการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 



 

 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอม

คณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน 

แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาที่ทุกครั้ง 

-กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซื้อทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา 

เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผู

จัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเที่ยวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน 

ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือ

ออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให

นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เนื่องจากมีผลกับราคา
ทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภค

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

ของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซา
ที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด *** 

 
 


