
 

 

รหัสทัวร GOH1901099 
ทัวรไตหวัน เถาหยวน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน (SL) 

 

 
ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู 
อนุสรณเจียงไคเช็ค ศูนยศิลปะฮวาซาน ตึกไทเป 101 
ชอปปم�งตลาดฝ�งเจี่ยไนทมารเก็ต และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 
พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมีอิสระ  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 
23.45 น.  � สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 -8 

อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอนการเดินทาง 

 
วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู – ราน

ใบชา – ชอปปم�งฟงเจ่ียไนทมารเก็ต 
03.30 น. ✈ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบินThai Lion Airเท่ียวบินที่ SL398 

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
08.00 น. ☛ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน มีกรุงไทเปเปนเมืองหลวง 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มีมัคคุเทศกทองถิ่น
พรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ (เวลาที่ไตหวันเร็วกวาไทย1 ชั่วโมง) ไตหวันเปน
เกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12 เทา ตั้งอยูหางจากฝم�งดานตะวันออก
เฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 
เกาะ  

เชา  บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ชานมขึ้นชื่อของไตหวันที่ไมควร
พลาด 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนทะเลสาบนํ้าจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดของ
เกาะไตหวัน  ตั ้งอยู กลางภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื ้นท่ี
ตอนกลางของเกาะ มีเกาะที่มีชื ่อวา กวง หวา เตา ซึ ่งเปนเกาะที่เล็กตั้งอยูกลาง
ทะเลสาบ ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมี
รูปทรงคลายพระจันทรเส้ียว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีช่ือเสียงดาน
ความสวยงามจนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือมี
พื้นนํ้าสีฟ�าอมเขียวสองประกายพรอมฉากหลังเปนภูเขาสูงอุดมไปดวยพื้นที่ป�าท่ีอุดม



 

 

สมบูรณและภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป จากนั้นนําทานสักการะอัฐิของพระถัง
ซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ต้ังอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งแตเดิมอัฐิของ
พระถังซัมจั๋งไดถูกญีปุ�นยึดครองไปตั่งแตสมัยสงครามระหวางญี่ปุ�นกับจีน ปจจุบันได
มีการตกลงใหแบงสวนหนึ่งไวที่ญี่ปุ�นเพื่อใหคนญี่ปุ�นไดรูจักพระถังซัมจั๋งบางและอีก
สวนนึงนํากลับมาไวที่ไตหวัน 

 
เท่ียง  � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา 
เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ
เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู ซึ่งเปนเทพเจาท่ีมีอุปนิสัยเปนรักษาคําพูดดวยชีวิต 
รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย เชื่อกันวา
บารมีของทานสามารถ ขจัดภูตผีปศาจ แคลวคลาดจากอันตรายเเละชวยหนุนให
กิจการเจริญรุงเรือง ลักษณะของวัดมีความคลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงของ
เมืองปกกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญแบงออกเปนสามชั้นและมี



 

 

วิหารเล็กโอบลอมอยูดานขาง รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัว
ละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

 
นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง กอนจะนํา
ทานเดินทางสู เมืองไทจง เปนเมืองที่ไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองที่สะอาดเรียบรอยที่สุดใน
ไตหวันจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึง
ทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา 
จากนั้นนําทานไป ชอปปم�งตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต ฝงเจี๋ยไนทมาเก็ตเปนตลาดที่มีมา
นานกวา 100 ป เปนตลาดกลางคืนท่ีคึกคักมีทั้งวัยรุ นไตหวันและนักทองเที ่ยว
ตางชาติหลังไหลเขามา มีสินคาสําหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุนเน่ืองจากต้ังอยู
ใกลมหาลัยฝ�งเจี่ย เปนตลาดคนเดินที่จําหนายสินคาครบครันทั้งเสื้อผา เครื่องสําอาง 
และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ไดแก ชานมไขมุก ไกทอดDevil 
กุนเชียง  สเต็กเนื ้อ และเตาหู เหม็น รวมไปถึงรองเทาแบรนดัง เพื ่อใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 



 

 

 
พักที ่   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีสาม เมืองไทเป – รานพายสัปปะรด – อนุสรณเจียงไคเช็ค – ศูนยศิลปะฮวาซาน – ตึก
ไทเป 101 – เจอรเมเนียม – วัดหลงซานซ่ือ – ชอปปم�งตลาดซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ตั้งอยูทางตอนเหนือ แมจะเปน
เมืองเล็กแตเปนเมืองที ่เจริญที่สุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก
พายสับปะรด เปนขนมชื่อดังประจําชาติของไตหวันที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติ
กลมกลอม แป�งมีความหอมและใสสับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน  

จากน้ัน นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักที่ตองมาของเมืองไทเป และยังเปน
สัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางขึ้นตั้งแตป 1976 เพื่อเปนการ
รําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวัน
ใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยม



 

 

ตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ตั้งสงาอยู ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และ
ดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมี
รูปปم�นสําริดของทานในทาน่ังขนาดใหญ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว2 นาย นอกจากน้ันยังมี
นิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาว
ของเคร่ืองใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย  

 
จากนํานั้นทานสู ศูนยศิลปะฮวาซาน เดิมทีเปนโรงงานผลิตไวนและบุหรี่แตปจจบัุนถูก
ปรับโฉมใหกลายเปนพื้นที่สําหรับจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนงตางๆ ซึ่งผสม
ความเกาเรโทรกับผลงานศิลปะสมัยใหม จนกลายเปนแหลงเดินเลนยอดนิยม 
นอกจากนี ้ยังม ีโรงภาพยนตร  SPOT Huashan แกลเลอร ี ่  ลานแสดงดนตรี 
รานอาหาร คาเฟ� รานเสื้อผา รานของที่ระลึก ใหไดมาชอปกันแบบเพลินๆ และยังมี
มุมถายรูปเกๆ มากมาย จนทําใหที่นี่กลายเปนสถานที่ถายภาพพรีเวดดิ้งยอดนิยม
ของคูรักชาวไทเป  

เท่ียง  � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหนึ่งในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไม
รวมคาขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ทานใดตองการขึ้นชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแลคณะของ
ทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวันมีความสูงประมาณ 509 
เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามชื่อและชั้นใตดิน 5 ชั้น ภายในตัวอาคารมี
ลูกตุ มขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที ่กันการสั ่นสะเทือนเวลาที ่เกิด
แผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ขายของแบรนดเนม รานคา 
รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 
นําทานแวะชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ 
และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน และ 
ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของคนไตหวันมาต้ังแตในอดีต  
จากน้ัน จากน้ันจากน้ันนําทานตอไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  เปนวัดท่ี
เกาแกและมีช่ือเสียง มีอายุกวา 300 ป  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูก
ทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน  แตปรากฏวา พระโพธิสัตว
กวนอิม ที่ประดิษฐานภายในวัดน้ันกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําใหผูคนเลี่ยมใส 



 

 

ศรัทธา พากันมากราบไหว นอกจากนี้ยังมีเทพเจาที่มาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และ
ขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ท่ีเกี่ยวของกับการเดินทาง, เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสัตย
และหนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดาย
แดงใหสมหวังในดานของความรัก 

 
 นําทาน ชอปปم�งตลาดซีเหมินติง เปนแหลงชอปปم�งยิดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบ

กับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามน้ันเอง ซึ่งเปนศูนยรวมแฟช่ันตาง ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิต
ของเหลาบรรดาวัยรุ นชาวไตหวันมารวมกันไวที่นี ่ และนอกจากจะเต็มไปดวยราน
เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่นแลว ถนนแหงนี้ก็ยังเต็มไปดวย
รานอาหารช่ือดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ เพ่ือใหทาน
ไดเพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจ อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย 



 

 

 
พักที ่   โรงแรม Goodnight Inn Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 
10.45 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินท่ี 

SL399 
 (ไมมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
13.35 น. ☛ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

หมายเหตุ กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซานักทองเท่ียว 
เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน หากใชพาสปอรตขาราชการตอง

ดําเนินการยื่นวีซา (มีคาใชจาย) 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ราคา 
ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

เสาร – อังคาร 05 – 08 ต.ค. 62 11,111 11,111 3,000 
เสาร – อังคาร 19 – 22 ต.ค. 62 11,111 11,111 3,000 
เสาร – อังคาร 26 – 29 ต.ค. 62 11,111 11,111 3,000 
เสาร – อังคาร 09 – 12 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,000 
เสาร – อังคาร 23 – 26 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,000 

พฤหัสบดี – อาทิตย 26 – 29 ธ.ค. 62 14,444 14,444 3,000 
เสาร – อังคาร 28 – 31 ธ.ค. 62 18,888 18,888 3,000 

 
*คาบรกิารขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน   
ชําระที่สนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคบั** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน 
ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคบั** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรเต็มจํานวน พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการ
จอง  

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เปนตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวา
คณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิ
ใหชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ท้ังสิน้ 

 
 
 



 

 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  
ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ 
ท้ังสิ้น  เวนแต 
1.  ผู จองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผู เดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัว

เครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสีย
คาใชจายอื่นใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวม
เสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอน
ออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจาย
เฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วัน
กอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 
บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ 
เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัททราบ
ลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

 
หมายเหตุ 

1.  จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน 
พายุไตฝุ�น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม 



 

 

เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาที ่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที ่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือ
คืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 



 

 

ขอควรระวงั  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุก
ครั้ง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซื้อทัวร โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาด
กอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบ
ชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไม
วาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตตดิตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรม
ทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการ
บังคบัใดๆ ท้ังสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน 

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทาง
บริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด *** 

  


