
 

 

อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน        

 

 

 
23.45 น. � คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air 

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

 
03.10 น. ✈ เหริฟาสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 

☛ อุทยานแหงชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมปาสนพันป 
☛ ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู 

☛ อุทยานเหยหลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟน -ตึกไทเป 101 

☛ ชอปปงตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 

☛ บินตรงสูไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ําหนักกระเปา 20 KG 

☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไมมีอิสระ  

• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟูดเหยหลิ่ว • 
 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

วันสอง    สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู –เจียอี้ 



 

 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตหวัน ประเทศแหงนี้เปนเกาะที่มีพื้นที่ เล็กกวาประเทศไทย

ประมาณ 12 เทา ตั้งอยูหางจากฝงดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 

ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวงเวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 

ชั่วโมง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ 

เพื่อเดินทางสูเมืองหนานโถว 

เชา   บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ขึ้นชื่อของไตหวันที่ไมควรพลาด 

 จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยูในเขตเมืองหนานโถว เปนแหลงน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดของไตหวัน และความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมากพรอมกับใหทาน

นมัสการพระอัฐิทีอ่ัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง 

ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

� รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีเที่ยง           

อาหารชนพื้นเมือง 

บาย จากนั้น นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจา

แหงปญญา เทพกวนอู และเทพเจาแหงความซื่อสัตยวัดนี้เพิ่งสรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ.1938 ที่ผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของ

ญี่ปุนแลว รัฐบาลไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางวัดเหวินอูใหเปน

แหลงทองเที่ยว โดยสรางอาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมาก

ขึ้นไฮไลทที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแลวนําไปแขวนที่กําแพงวัด 

เชื่อวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัยร่ํารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรัก

หวานชื่นโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม จากนั้นนํา

ทานเดินทางสเมืองเจียอี ้

ค่ํา  � บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการดวยอาหารจีน 

พักที ่   โรงแรม HOTEL DAY CHIAYI หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 



 

 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

จากนั้นนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซัน ซึ่งเปนอุทยานที่มี

ความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อาลีซานเปนที่ตัดตนไมสนไซ

เปรส ลวนแตเปนตนที่มีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาล

ไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเปนเขตปาสงวนมาตั้งแตป ค.ศ.2001 และ

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตอง

เตรียมตัวเปนพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ํากวาปกติ **สําหรับทานที่เมารถ แนะนําให

ทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยานอาลีซัน ** 

เที่ยง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

 

บาย เดินเที่ยวชมปาสนพันป เปนเสนทางที่ไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทาน

รองวาวตลอดทาง เพราะตนสนแตละตนมีอายุรวมพันป สูงลิ่วขึ้นสูทองฟา 

และไมใชมีเพียงตนสองตนเทานั้นที่นี่เปนปารวมตนสนไวในที่เดียว จึงไม

แปลกที่อาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน 

ไมพลาดไฮไลท นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมปาสนพันป  

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลาย

ไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อ

กลับเปนของฝากชนิดหนึ่ง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองหลวงของไตหวัน ไทเป  

จากนั้น นําทานเดินทางสู ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดกลางคืนที่

ใหญและโดงดังที่สุดในกรุงไทเป สินคาที่นี่มีครบแทบทุกอยางไมวาจะ

เปน เสื้อผา รองเทา ของฝาก ของกิน เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ 

ซื้อหลินจึงกลางเปนสถานที่ Night Life อันโดงดังของไตหวัน ซื่อหลิน

ไนทมารเก็ตยังมีฟูดคอรทอยุชั้นใตดินดวย  

เพื่อเปนการไมเสียเวลาในการชอปปงอันมีคาของทุกทาน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่    โรงแรม BEAR INN หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว  

วันที่สาม อุทยานแหงชาติอารีซาน (เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน) - นั่งรถไฟโบราณ - ชมปาสนพันป - 

แวะชิมชา– ไทเป – ซื่อหลินไนทมารเก็ต  



 

 

 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงไทเป (โดยรถโคช ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไตหวัน มีประชากร

ราว 3 ลานคน แมจะเปนเมืองขนาดเล็กแตครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองที่ถูกจับตามองดวยบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนไดชื่อวาเปนหนึ่งในสี่เสือแหงเอเซีย และยังเปนแหลงรวมตลาดชอปปงกลางคืนอยาง

แทจริง จากนั้นนําทุกทานแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเปนขนมชื่อดังของไตหวัน มี

รสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนม

อีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชิม เชน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน  

จากนั้น นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร 

ความงดงามของอุทยานหินอยูตรงรูปทรงของหินที่ถูกกัดกรอนตาม

ธรรมชาติ ทําใหหินที่อยูบริเวณนี้มีรูปทรงตางๆ เชน รูปเสือดาว รูปเห็ด รูป

รองเทา แตกอนหินที่ไดรับความนิยมและคนตอแถวรอถายภาพดวยมาก

ที่สุด คือ หินเศียรราชินี เปนหินที่รูปทรงสวยงามที่สุด เชื่อกันวามีอายุกวา 

4พันป สวนที่เรียกวาเศียรราชินีเพราะ สวนบนของหินไดแตกออกทําให

รูปทรงคลายกับดานขางของพระราชินีเอลิซาเบธ  

เที่ยง            �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารดวยเมนูซีฟูด 

จากนั้น เดินทางสู สถานีสือเฟน ตั้งอยูในเมืองนิวไทเป ในอดีตเคยเปนเสนทางขน

ถานหิน แตในปจจุบันไดเปลี่ยนเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เปนยาน

ถนนสายเกา ตรงถนนเลียบทางเดินรถไฟ มีรานคา รานอาหารขางทาง และ

เต็มไปดวยรานโคมลอยแขนไฮไลทของการมาที่นี่คือการมาปลอยโคมลอย 

และเขียนคําอธิฐาน (คาทัวรไมรวมโคมลอย)  นําทานแวะชอปปง ราน 

Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําใหเลือด

ลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณีล้ําคาที่สุดใน

โลกซึ่งมีอยูไมกี่ที ่

วันที่สี่ เมืองไทเป – รานพายสัปปะรด –อุทยานเหยหลิ่ว –สถานีสือเฟน–เจอรเมเนียม-ตึกไทเป 

– 



 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไม

รวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแล

คณะของทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวัน และสูงเปน

อันดับที่ 2 ของโลก ตึกไทเปมีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาด

ใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว ดานขางตึก

จะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม รานคา รานอาหารตางๆ  อิสระ

ใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองเจียอี้ใหทานได ชอปปงยานซีเหมินติงหรือสยามสแควรไตหวัน อิสระชอปปง

สินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นแบรนดที่ไดรับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 

เปนตนเพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม BALEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈ เหิรฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 

 (ไมมีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ. 

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

 

 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมเีตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่หา  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

 หมายเหตุ...กรณีที่ไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเปนวีซานักทองเที่ยว

เทานั้นเพราะฉะนั้นลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรต

ขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซา(มีคาใชจาย) 



 

 

14 – 18 พ.ย. 61 14,777 14,777 14,777 4,500 

21 – 25 พ.ย. 61 14,777 14,777 14,777 4,500 

28 พ.ย. 61 – 2 ธ.ค. 61 14,777 14,777 14,777 4,500 

12 – 16 ธ.ค. 61 14,777 14,777 14,777 4,500 

19 – 23 ธ.ค. 61 14,777 14,777 14,777 4,500 
 

หมายเหตุ : คาบริการขางตนนี้เปนราคาเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น 

และยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน    
*ชําระที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน   

 

  

อัตราคาบริการนี้รวม 
 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  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. ในการจองกรุณาชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจาก

ไดรับใบแจงหนี้ เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 

100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่

ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ( ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได 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 

4. .การยกเลิก 

4.1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในสวนมัดจํา 

4.2. ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

4.3. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการัน

ตีคามัดจําที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา

ทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 



 

 

 

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 *** 

 


