
 

 

รหัสทัวร GOH1901180 
ทัวรไตหวัน บินตรง !! เชียงใหม ไตหวัน Autumn in Taipei 
4 วัน 3 คืน (FD) 
อุทยานเยหลิ่ว   ตึกไทเป 101   ทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดเหวินอู 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ชอปปم�งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ย, ซีเหมินติง 
 

 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันที่ 1:  สนามบินเชียงใหม–สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –โรงแรม 

11.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร 
สายการบิน แอรเอเชีย(FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึ้นเครื่อง 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง 
หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

13.25 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดย สายการบิน แอรเอเชีย(FD) เท่ียวบินที่ 
FD242  
(น้ําหนักกระเป�า 20 kg. และ บริการอาหารและเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 

18.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 
ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

       นําคณะเขาสูท่ีพัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 2:  หนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซําจั๋ง-รานชา-วัดเหวินอู-ไถจง-ฝง
เจี่ย ไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ท่ีไมมีทางออกสูทะเล นําทานน่ัง
เรือแบบสวนตัวของคณะ ชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือน
พระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนที่
บริเวณน้ีถือวาเปนจดุรบัพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน    
จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัญเชิญมา
จากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ในมุมสูงอีกดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา 
และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่
เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักที่วดัหลงซันไทเป วัดน้ีถือ



 

 

วาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาท่ี
วัดน้ี ส่ิงที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 
1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก 
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไถจง หลังจากน้ันนําทาน ชิมชาอูหลงตนตําหรับ 
ยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ  
 
นําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจี่ยไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคา
หลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดบักลาง รานเครื่องสําอางค
จากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวัน
เอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใด
ไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น 
อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย 
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 

       นําคณะเขาสูท่ีพัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3:  ไถจง-ไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเน่ียม -ซีเหมิ
นติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูไทเป แวะชม รานพายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน

เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 
นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ดานในตวัอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพ
ตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง 
หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลาเรื่องราว
ชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกนักระสุนประจํา
ตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทาง
ประวตัิศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูป
ปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว
การเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานแวะชอปปم�งศูนยเจอมาเน่ียม (Germanium) ที่ขึ้นช่ือเร่ืองสรอยขอมือ 
Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังน้ําลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก   
จากน้ันใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมท่ีสุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบ
กับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทา
กี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยาง
เดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมได
กับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมิ
นติงน่ีเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน) 
       นําคณะเขาสูท่ีพัก CU HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 4:  อุทยานเยหลิ่ว-รานเครื่องสําอาง-ไทเป 101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม 
FD243 (18.30-21.40)               

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ

ไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรปูรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทาน

มาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตกึไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. โครงสราง
ของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีเปนตกึที่มี
ความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวย
ถวงสมดุลของตัวตกึไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคย
สูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไม
รวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 
นําทานแวะชม รานเครื่องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดัง
ของไตหวันอาทิเชน ครีมมาดามซง เคล็ดลับความงามของมาดามซง ภริยาทานเจียงไค



 

 

เช็ค และผลิตภัณฑความงามอีกมากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อใชและเปนของ
ฝากคนทางบานได 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
18.30 
น. 

อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD) 
โดยเท่ียวบินที ่FD243 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.40 
น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ  
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
 
 
อัตราคาบริการ   
โปรแกรม : บินตรง !! เชียงใหม ไตหวัน Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินแอรเอเชีย  (FD) (GO1CNXTPE-FD004) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก 2- 12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก 2- 12 
ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
(จอย
แลนด) 

วันที่  13 – 16 ต.ค. 
62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,900.- 9,888.- 
*** ราคาทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 6,500.- *** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 

     : รายการและราคาสําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน 
 



 

 

*** ตามนโยบายของไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองให
นักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ  ศูนยแรGERMANIUM,รานขนมพ้ืนเมือง, ราน
คอสเมติค ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทัวรจงึเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงราน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 
เหรียญไตหวัน/ทาน/ราน *** 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
รวม 500 เหรียญไตหวัน /ทาน/ทริป*** 
สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน 
** แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัด/รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง 
หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6. รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 



 

 

7. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
   อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 
1.     คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
2. น้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีด 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 500 NTD /ทาน/ทริป 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซาเขาไตหวัน
มีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาใน
การยื่นวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทาง
รัฐบาลบังคับใชวีซา (หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด) 
 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

 
 1.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รูปแบบการใหบรกิารหรือยกเลิก
การเดินทาง 

 2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 3.การชําระคาบรกิาร 
  3.1 มัดจําท่ีละ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
 4.การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
  4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
  4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย จํานวนเงินยอดมัดจํา 
  4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด   

4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัด
จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ
คาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังเชียงใหม,กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    5.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯไม สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน 

6.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและ รายละเอียดของการเดินทาง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึง ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

 7.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิารโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
8.กรณีที่คณะไมครบจาํนวน10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  

 9.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอ
แลว    
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดย
ผิดกฎหมายและใน ขั้นตอนการผานการตรวจ คนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง 
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน  
ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ท้ังไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 


