
 

 

ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน 

 

 

 
 

✌ เท่ียวครบสูตร ราคาสบายกระเปา ✌ 
☛ ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินอู 

☛ อุทยานแหงชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมปาสนพันป 

☛ อนุสรณเจียงไคเช็ค – ถายรูปคูตึกไทเป 101 

☛ อุทยานเหยหล่ิว - สถานีรถไฟสือเฟน – หมูบานโบราณจ่ิวเฟน 

☛ ชอปปง 3 ไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจ่ีย ตลาดซ่ือหลินและตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR นํ้าหนักกระเปา 20 KG 

☛ พักเจียอ้ี 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมีอิสระ  

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟูดเหยหลิ่ว • 

วันแรก  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 



 

 

23.45 น. � สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผูโดยสาร
ขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระกอนการเดินทาง 

 

03.10 น. ✈เหิรฟาสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

08.00น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตหวัน ไตหวันเปนเกาะที่ มีพ้ืนท่ีเล็กกวาประเทศไทย
ประมาณ 12 เทา ต้ังอยูหางจากฝงดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสูเมือง
หนานโถว 

 
เชา   บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม  

                    ขึ้นช่ือของไตหวันท่ีไมควรพลาด 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบนํ้าจืดจากธรรมชาติที่
ใหญ ท่ีสุดของเกาะไตหวัน ต้ังอยูกลางภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou 
City) พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีช่ือวา กวง หวา เตา ซ่ึงเปนเกาะท่ีเล็ก
ต้ังอยูกลางทะเลสาบ ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย 
สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทร เส้ียว จึงถูกขนานนามวา 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียงดานความสวยงามจนไดรับฉายาวาเปน 
“สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือมีพ้ืนนํ้าสีฟาอมเขียวสอง
ประกาย ฉากหลังเปนภูเขาสูงใหญเต็มไปดวยปาไมที่เขียวและภมีอากาศท่ีเย็น

สบายตลอดท้ังป จากน้ันนําทานสักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถัง
ซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงแตเดิมอัฐิของพระถังซัม
จั๋งไดถูกญีปุนยึดครองไปต้ังแตสมัยสงครามระหวางญี่ปุนกับจีน ปจจุบันไดมี
การตกลงใหแบงสวนหน่ึงไวท่ีญี่ปุนเพ่ือใหคนญี่ปุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบาง
และอีกสวนนึงนํากลับมาไวที่ไตหวัน 

เท่ียง  � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีนชนพื้นเมือง  

                     เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันนําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาป

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินอู - เจียอ้ี 



 

 

สุริยันจันทรา เปนวัดศักด์ิสิทธ์ิของไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปนของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเปนเทพเจาที่มีอุปนิสัยเปนรักษาคําพูดดวยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาว
ไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซ่ือสัตย เช่ือกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ คลาด
แคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง ลักษณะของวัดมีความคลายคลึงกับพระราชวัง
ตองหามกูกงของเมืองปกก่ิงท้ังรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญแบงออกเปนสามช้ันและมี
วิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัดซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญ
ไตหวัน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มีทิวทัศน
ลอมรอบดวยภูเขาดานหน่ึงและอีกดานหน่ึงติดกับทะเล เมืองนี้มีแหลงอุทยานแหงชาติทั้งหมด 3 แหลง 
ไดแก   Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic 
Area โดยแตละที่จะมีความงดงามที่แตกตางกันไป 

คํ่า  � บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการดวยอาหารจีน 

พักที ่  โรงแรม Hotel Day Chiayi มาตรฐานระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซัน ซ่ึงเปนอุทยานที่มี

ความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน อาลีซานเปนท่ีตัดตนไมสนไซ
เปรส ลวนแตเปนตนที่มีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากน้ันรัฐบาล
ไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเปนเขตปาสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และ
กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขา
อาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเปนพิเศษในเร่ืองสภาพ

อากาศ เพราะอุณหภูมิจะตํ่ากวาปกติ **สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําให

ทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยานอาลีซัน **เดินเท่ียวชมปาสนพันป 

เปนเสนทางที่ไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง 
เพราะตนสนแตละตนมีอายุรวมพันป สูงล่ิวข้ึนสูทองฟา และไมใชมีเพียงตนสองตนเทาน้ันท่ีน่ีเปนปารวม
ตนสนไวในที่เดียว จึงไมแปลกที่อาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน  

ไมพลาดไฮไลท น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน ชมปาสนพันป 

เที�ยง  �  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลซีาน 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมปาสนพันป –แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 



 

 

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลาย
ไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยม
ซ้ือกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง  

จากน้ัน นําทานไป ชอปปงตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ตแหงน้ีมีความเปนมามากกวารอย
ป เปนตลาดกลางคืนที่ ใหญ ท่ี สุดและเปนท่ี ช่ืนชอบมากท่ีสุดของคนไตหวัน ต้ังอยูดานหลังของ
มหาวิทยาลัยฝงเจ่ีย เปนแหลงรวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักทองเที่ยว เปนตลาดคนเดินท่ี
จําหนายสินคาครบครันท้ังเส้ือผา เคร่ืองสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีข้ึนช่ือของที่ น่ี
ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  เสต็กเนื้อ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงแบรนรองเทา แบรนดัง 
โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาท่ีไตหวันถูกกวาไทยแนนอน เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง 
อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม Hotel Half หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอน
เหนือ แมจะเปนเมืองเล็กแตเปนเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  
จากน้ันนําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปน
ขนมช่ือดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติกลม
กลอม แปงมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆ
อีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือก
ซ้ือเปนของฝากกลับบาน  
จากน้ันนําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักท่ีตองมาของ
เมืองไทเป และยังเปนสัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค
สรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูน อดีตประธาน
นาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4
ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ตั้งสงาอยูตรงกลางของจตุรัส
เสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  
และภายในจะมีรูปปนสําริดของทานในทานั้งขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาไว2 
นาย นอกจากน้ันยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทาน
เจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของเคร่ืองใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 

เที�ยง  �  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป

วันที่สี่ เมืองไทเป - รานพายสัปปะรด -อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนทมารเก็ต 



 

 

(ไมรวมคาขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ทานใดตองการข้ึนชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแลคณะของทาน 
คาข้ึนประมาณ 600 NTD)เปนตึกท่ีสูงที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับที่ 2 ของโลก ตึกไทเปมีท้ังหมด 
101 ช้ันตามช่ือ ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลา
ที่เกิดแผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหาร
ตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากน้ันนําทาน ชอปปงตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดนัด
กลางคืนท่ีถือวาใหญท่ีสุดในไทเป เปนแหลงรวมของกินข้ึนช่ือนานา
ชนิด นอกจากนั้นยังมี เส้ือผา เคร่ืองประดับ กระเปา รองเทา ใหไดช
อปกันอยางจุใจ ท่ีสําคัญคือราคาถูก ของฝากยอดนิยมของที่น่ีจะเปน 
ขนมปงไสสับปะรด ขนมโมจิ ไสตางๆ ท้ังสตอเบอรร่ี ช็อคโกแล็ต 

พักที ่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเคร่ืองประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบ
สรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมี
ชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของคนไตหวันมา
ต้ังแตในอดีต  

จากน้ันเดินทางสู อุทยานเยหลิว ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน
ของเมืองนิวไทเป เปนพ้ืนที่ท่ีติดกับทะเล โดยการเซาะของนํ้าและลมทะเล ทํา
ใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละคน
โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เปนไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร 
หินรูปเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลวตองถายรูปคู 

เท่ียง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟูด 

จากนั้นเดินทางสู สถานีสือเฟน ต้ังอยู ในเมืองนิวไทเป ในอดีตเคยเปน
เสนทางขนถานหิน แตในปจจุบันไดเปล่ียนเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ เปนยานถนนสายเกา ตรง
ถนนเลียบทางเดินรถไฟ มีรานคา รานอาหารขางทาง และเต็มไปดวยรานโคมลอยแขนไฮไลทของการมา
ท่ีนี่คือการมาปลอยโคมลอย หรือเขียนคําอธิฐานในกระบอกไมไผ (คาทัวรไมรวมโคมลอย)  

จากน้ันเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรืองมาก เพราะเปน
เหมืองแรทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุ
ตางๆก็ลดลง คนก็เลยยายออกไป  เหลือท้ิงไวแตความเปนอยูแบบด่ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะ

วันที่หา เจอรเมเนียม -อุทยานเยหลิว -สือเฟน -จิ่วเฟน - ศูนยเคร่ืองสําอาง - ตลาดซีเหมินติง 



 

 

เปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ําชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร 
Animation เร่ืองดังจากคาย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถายทําที่น้ีจึงทําใหหมูบานโบราณแหงน้ี
เปนแหลงทองเที่ยวท่ีโดงดัง  

 

จากน้ันแวะศูนยเคร่ืองสําอาง ท่ีนี่มีเคร่ืองสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆที่ข้ึนช่ือของ
ไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที ่

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หาก
เปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามน้ันเอง ซ่ึงเปนศูนยรวมแฟช่ัน
ตาง ๆ ที่เปนเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีนี่ 
และนอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอางค 
สารพัดแฟช่ันแลว ถนนแหงน้ีก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารช่ือดังตางๆ ท้ัง
อาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  
เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม Balen Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินท่ี SL399 

 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 
 

 

วันที่หก สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง 

 หมายเหตุ...กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเปนวีซานักทองเที่ยวเทานั้น
เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน ....หากใชพาสปอรตขาราชการตอง
ดําเนินการย่ืนวีซา(มีคาใชจาย) 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 
1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 

3-8 พฤศจิกายน 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

5-10 พฤศจิกายน 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

12-17 พฤศจิกายน 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

17-22 พฤศจิกายน 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

19-24 พฤศจิกายน 61 15,555 15,555 15,555 4,500 
26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

15-20 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

17-22 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

22-27 ธันวาคม 61 15,555 15,555 15,555 4,500 

24-29 ธันวาคม 61 16,999 16,999 16,999 4,500 
 

หมายเหตุ : คาบริการขางตนน้ีเปนราคาเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น 
และยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน    

*ชําระที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 

  
อัตราคาบริการนี้รวม 
 

  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

  คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  



 

 

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ี
สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
 
1. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรับ

ใบแจงหน้ี เน่ืองจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเม่ือ
จองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีท่ีออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจองจะไม
สามารถทําเร่ืองขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรท้ังหมดหรือบางสวนได เวนแต 

1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ 
จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด 
1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แตมีการ
ย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น 
1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวัน
เดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตาง
ของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวี
ซา เปนตน 

2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. .การยกเลิก 
4.1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป ยึดเงินในสวนมัดจํา 
4.2. ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 



 

 

4.3. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตี
คามัดจําที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมด
เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
หมายเหตุ 
 

1.  จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 30 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและ

อื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน 
การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ
เจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, 
ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไม
วาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  



 

 

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

13. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ัน
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

ขอควรระวัง  

-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง 

-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน

เวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทาง

และผูจัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทาง

เชนกัน ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิ

เสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 
เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย 
เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถา
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวน
เงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บ
คาวีซาท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 

 


