
 

 

รหัสทัวร GOH1901190 
ทัวรไตหวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (FD) 
 
ชมความงามทางธรรมชาติท่ีอุทยานเยหล่ิว 
จ่ิวเฟم�น เมืองโบราณ อาหารอรอย วิวสวย ชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขา 
ถายรูปกับตึกไทเป 101 แลนดมารคของไตหวัน ชอปปم�งตลาดดัง ซีเหมินติง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

เก็ต 

11.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร 
สายการบิน แอรเอเชีย(FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนข้ึนเคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน
ซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบน
เคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

13.25 น. 
ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน แอรเอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ 
FD242  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเครื่อง) 

18.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 
1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว พบมัคคุเทศกทองถิ่น 

       นําคณะเขาสูที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเทา จากน้ันอิสระใหทานเดินเที่ยวชม 
ตลาดไนทมารเก็ต มรีานอาหารทองถ่ิน และ รานคา มากมายใหทานเลือกซ้ือ เลือกชิม 

วันที่ 2:  ไทเป 101(ไมรวมคาข้ึนชมตึก)-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค- 
รานเคร่ืองสําอางค-ตลาดซีเหมินติง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารค
ของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ัน
แปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึง
ความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีเปนตึก
ที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญ
หนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการ
ส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก 
แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนท่ี 1 ไวไดคือลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไมรวมคาข้ึนลิฟทที่
เร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD )  
จากน้ันนําทานเลือกซ้ือของฝาก ท่ี รานเคกพายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของ
ไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทาง
บานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 



 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 

จากน้ันนําทานแวะชม รานเคร่ืองสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือ
ดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถเลือกซ้ือใชเองหรือเปนของฝากแก
คนทางบานได  
จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 
205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอร่ี
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง 
เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลา
เร่ืองราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเคร่ืองใช เส้ือผา รถยนตกันกระสุน
ประจําตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนท่ีสําคัญคือบริเวณช้ัน 
4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะ
มีการจัดโชวการเปล่ียนเวรของเหลาหทารท่ีแสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

จากน้ันอิสระชอปปم�งยานซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเส้ือผาและรองเทาก่ีฬา
ย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถ่ินใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว 
ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับ
เมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติง
น่ีเอง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร 
       นําคณะเขาสูที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3:  อุทยานเยหล่ิว-หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-ศูนยแร Germanium-สนามบินเถาหยวน-
สนามบินเชียงใหม FD243 (18.30-21.40)               

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ

ไตหวัน มีลักษณะพ้ืนที่เปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของ
น้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน
รูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก  
จากน้ันนําทานชม หมูบาน
โบราณจ่ิวเฟم�น ระหวาง
ทางกอนข้ึนเขาไปยัง
หมูบานจ่ิวเฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางข้ึน
ในสมัยราชวงศชิง ในอดีตที่จ่ิวเฟم�นเปนแหลง
เหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี 
สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แตในยุคปจจุบันน้ีท่ีหมูบาน
จ่ิวเฟم�นเปนหมูบานท่ีมีการขายของพ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบ
พ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและท่ีน่ียังมีโล
เกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถาย
ทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญ่ีปุ�นท่ีฉายทั่วโลกอยางเร่ือง 
SPIRITED AWAY ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจ่ิวเฟم�นจาก
การตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหง



 
 

 

หน่ึงของไตหวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตอง
เปล่ียนรถเปนรถเมลแบบทองถ่ินข้ึนและลงเหมือนคนทองถ่ิน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศ
แบบคนทองถ่ินและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย  จากน้ันนําทานชม ศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ท่ีข้ึนช่ือเรื่องสรอยขอมือ 

Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังน้ําลึกท่ีเปนอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมก่ีที่ในโลก 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
18.30 
น. 
 

อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD) 
โดยเที่ยวบินท่ี FD243 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.40 
น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ  
และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก 2- 12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก 2- 12 
ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
(จอย
แลนด) 

22-24 ตุลาคม 
2562 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 6,200.- 

04-06 เมษายน 
2563 14,900. - 14,900. - 14,900. - 3,900.- 7,100.- 



 
 

 

13-15 เมษายน 
2563 

16,900. - 16,900. - 16,900. - 3,900.- 8,900.- 

02-04 พฤษภาคม 
2563 

14,900. - 14,900.- 14,900.- 3,900.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 6,500.- 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
      : รายการและราคาสําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน 
*** ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมือง
ใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ  ศูนยแรGERMANIUM,รานขนม
พ้ืนเมือง, รานคอสเมติค ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  
การบริโภคข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญไตหวัน/ทาน/ราน *** 

 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ 
รวม 1,200 เหรียญไตหวัน /ทาน/ทริป*** 
สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน 
แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ัง วาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุท่ีน่ังบนเคร่ือง 
หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  
3. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. น้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
8. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

- 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] 

9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
 
 
 



 
 

 

   อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 20 ก.ก., คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป (เด็ก,
ผูใหญเก็บเทากัน) 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย [เลมขาราชการ] ตองย่ืนวีซา
เขาไตหวัน มีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ 

5. สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา 
(หลัง 31 กรฏาคม 2562)  
ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด) 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 

 1.การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการ
ใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง 

 2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 3.การชําระคาบริการ 
  3.1 มัดจําท่ีละ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
 4.การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
  4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
  4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย จํานวนเงินยอดมัดจํา 
  4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด   



 
 

 

4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังเชียงใหม,กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

    5.บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม  

       สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
6.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและ 
   รายละเอียดของการเดินทาง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม 
   สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง 
   ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

 7.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
8.กรณีที่คณะไมครบจํานวน 10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  

 9.เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ทุกขอแลว    
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ไตหวันโดยผิดกฎหมายและใน 
ข้ันตอนการผานการตรวจ คนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 
 



 
 

 

เง่ือนไขการจอง  
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว  
2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรม 
เนียมในการมัดจําต๋ัว  ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 


