
 

 

ไตหวัน อิคคิว ชมจันทร 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

23.45 น.  � สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 -8 อาคารผูโดยสารขาออก 

สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสัมภาระกอนการเดินทาง 

 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

☛ ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู 

☛ อนุสรณเจียงไคเช็ค-ศูนยศิลปะฮวาซาน -ตึกไทเป 101 

☛ ชอปปงตลาดตลาดซ่ือหลิน และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ้าหนักกระเปา 20 KG 

☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมีอิสระ  

 

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินอู – รานใบ

ชา – ชอปปงฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 



 

 

 

03.10 น. ✈ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบินThai Lion Airเท่ียวบินท่ี SL398 

(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) 

08.00 น. ☛ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวง หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มีมัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ (เวลาท่ีไตหวันเร็ว

กวาไทย1 ชั่วโมง) ไตหวันเปนเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12 เทา ต้ังอยูหางจากฝงดาน

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ  

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ชานมข้ึนช่ือของไตหวันท่ีไมควรพลาด 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบน้ําจืด

ธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของเกาะไตหวัน  ต้ังอยูกลางภูเขาในเมืองมณฑล

หนานโถว (Nantou City) พ้ืนท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีชื่อวา 

กวง หวา เตา ซึ่งเปนเกาะท่ีเล็กตั้งอยูกลางทะเลสาบ ดานทิศเหนือ

ของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเส้ียว จึงถูกขนานนามวา 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีชื่อเสียงดานความสวยงามจนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหง

ไตหวัน” จุดเดนคือมีพื้นนํ้าสีฟาอมเขียวสองประกายพรอมฉากหลังเปนภูเขาสูงอุดมไปดวยพ้ืนท่ีปาท่ีอุดม

สมบูรณและภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังป จากน้ันนําทานสักการะอัฐิ

ของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบ

สุริยันจันทรา ซึ่งแตเดิมอัฐิของพระถังซัมจ๋ังไดถูกญีปุนยึดครองไปต่ังแต

สมัยสงครามระหวางญี่ปุนกับจีน ปจจุบันไดมีการตกลงใหแบงสวนหน่ึง

ไวท่ีญ่ีปุนเพื่อใหคนญี่ปุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบางและอีกสวนนึงนํากลับ

มาไวท่ีไตหวัน 

เท่ียง  � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนกู ตั้งอยูดานเหนือของ

ทะเลสาปสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตหวัน ภายในจะเปนท่ี



 

 

ประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู ซึ่งเปนเทพเจาที่มีอุปนิสัยเปนรักษา

คําพูดดวยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย เช่ือกันวาบารมีของ

ทานสามารถ ขจัดภูตผีปศาจ แคลวคลาดจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง ลักษณะของวัดมี

ความคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงของเมืองปกกิ่งท้ังรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญแบง

ออกเปนสามช้ันและมีวิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 

1 ลานเหรียญไตหวัน จากน้ันนําทาน แวะชิมชาและช็อปชาไตหวัน กอนจะนําทานเดินทางสู เมืองไทจง 

เปนเมืองท่ีไดข้ึนช่ือวาเปนเมืองท่ีสะอาดเรียบรอยท่ีสุดในไตหวันจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดาน

เหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา 

จากน้ันนําทานไป ชอปปงตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต ฝงเจี๋ยไนทมาเก็ตเปนตลาดท่ีมีมานานกวา 100 ป เปน

ตลาดกลางคืนท่ีคึกคักมีท้ังวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียวตางชาติหลังไหลเขามา มีสินคาสําหรับทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเฉพาะวัยรุนเน่ืองจากต้ังอยูใกลมหาลัยฝงเจีย เปนตลาดคนเดินท่ีจําหนายสินคาครบครันท้ังเส้ือผา 

เครื่องสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีข้ึนชื่อของท่ีน่ีไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  

สเต็กเน้ือ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงรองเทาแบรนดัง โดย Onitsuka Tiger, Nike, New Balance เปนตน 

เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักท่ี   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ตั้งอยูทางตอนเหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ี

เจริญท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว นําทุก

ทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมชื่อดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณ

วันท่ีสาม เมืองไทเป – รานพายสัปปะรด – อนุสรณเจียงไคเช็ค – ศูนยศิลปะฮวาซาน – ตึกไทเป 

101 – เจอรเมเนียม – วัดหลงซานซ่ือ – ชอปปงตลาดซีเหมินติง 



 

 

เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เชน 

พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน  

จากน้ัน นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานท่ีหลักท่ีตองมาของเมืองไทเป และ

ยังเปนสัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 

เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความ

เจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน 

และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ตั้งสงาอยูตรง

กลางของจตุรัสเสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับอายุของ

ทานประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทาน่ังขนาดใหญ 

ซึ่งจะมีทหารยืนเฝาไว2 นาย นอกจากน้ันยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง 

ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของเครื่องใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย จากนําน้ันทานสู ศูนยศิลปะฮวาซาน เดิมทีเปน

โรงงานผลิตไวนและบุหรี่แตปจจุบันถูกปรับโฉมใหกลายเปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนง

ตางๆ ซึ่งผสมความเกาเรโทรกับผลงานศิลปะสมัยใหม จนกลายเปนแหลงเดินเลนยอดนิยม นอกจากน้ียังมีโรง

ภาพยนตร SPOT Huashan แกลเลอรี่ ลานแสดงดนตรี รานอาหาร คาเฟ รานเส้ือผา รานของท่ีระลึก ใหไดมาช

อปกันแบบเพลินๆ และยังมีมุมถายรูปเกๆ มากมาย จนทําใหท่ีน่ีกลายเปนสถานท่ีถายภาพพรีเวดด้ิงยอดนิยม

ของคูรักชาวไทเป  

เท่ียง  � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของ

เมืองไทเป(ไมรวมคาข้ึนตึก ชมวิวช้ัน 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณา

ติดตอไกดท่ีดูแลคณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

ไตหวัน และสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลก ตึกไทเปมีท้ังหมด 101 ช้ันตามช่ือ ภายใน

ตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ี

เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาท่ีขายของแบรนดเนม 

รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานแวะชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยใน

การไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของคน

ไตหวันมาต้ังแตในอดีต  

จากน้ัน เดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ วัดน้ีเปนวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในบรรดาวัดท้ังหมด

ในเมืองไทเป กอต้ังขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1738 มีอายุราว300 ป สรางขึ้นเพื่อ

อุทิศแดเจาแมกวนอิมท่ีเปนองคพระประธานหลักของวัด ผูเปนท่ีเคารพ 

และศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชน ดานหลังของศาลเจาแมยังมีเทพเจา

ตาง ๆ ของลัทธิเตาอีกหลายองคใหผูท่ีเคารพศรัทธาไดมากราบไหว 

นอกจากน้ันยังมีสถาปตยกรรมท่ีวิจิตรงดงามควรคาแตการเที่ยวชมเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะงานหินแกะสลัก งานไมท่ีวางประดับ และตกแตงไวอยาง

สวยงาม  

 นําทาน ชอปปงตลาดซีเหมินติง เปนแหลงชอปปงยิดฮิตของวัยรุนไตหวัน 

หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามน้ันเอง ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟชั่นตาง 

ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีน่ี และ

นอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่น

แลว ถนนแหงนี้ก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารชื่อดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาว

ไตหวันและอาหารนานาชาติ เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอิ่มจุใจ 

อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย 

พักท่ี   โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 

วันท่ีสี่  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 



 

 

 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

13.35 น. ☛ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

13 – 16 พฤศจิกายน 61  11,111 11,111 11,111 3,000 

20 – 23 พฤศจิกายน 61 11,111 11,111 11,111 3,000 

27 – 30 พฤศจิกายน 61 11,111 11,111 11,111 3,000 

11 – 14 ธันวาคม 61 11,111 11,111 11,111 3,000 

18 – 21 ธันวาคม 61 11,111 11,111 11,111 3,000 

23 – 26 ธันวาคม 61  11,333 11,333 11,333 3,000 
 

หมายเหตุ : คาบริการขางตนน้ีเปนราคาเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน 

และยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน    

*ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

  

อัตราคาบริการนี้รวม 

 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเปนวีซานักทองเที่ยว

เทาน้ันเพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน ....หากใชพาสปอรต

ขาราชการตองดําเนินการย่ืนวีซา(มีคาใชจาย) 



 

 

  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  

คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบิน

ดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

 



 

 

1. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรับใบแจงหน้ี 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและ

จายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน และในกรณีท่ีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว

หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรท้ังหมด

หรือบางสวนได ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  เวนแต 

1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัท

ฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด 

1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน แตมี

การย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริง

เทาน้ัน 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดใน

วันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวน

ตางของภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตาม

จริงเชน คาวีซา เปนตน 

2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศ

ท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

หมายเหตุ 

 

1.  จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติ

และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 

หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว

สถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะ

ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน

เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน 

แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 



 

 

ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง 

-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา 

เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผู

จัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเที่ยวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน 

ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออก

เมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองให

นักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคา

ทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภค

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

ของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ี

เกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 


