
 

 

รหัสทัวร GOH1901079 
ทัวรไตหวัน เถาหยวน เจียอ้ี ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน (SL) 

 
 
ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู 
อุทยานแหงชาติอาลีซาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป�าสนพันป 
อนุสรณเจียงไคเช็ค ถายรูปคูตึกไทเป 101 
อุทยานเหยหลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟم�น หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น วัดหลงซันซื่อ 
ชอปปم�ง 3 ไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจ่ีย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง 
พักเจียอ้ี 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมีอิสระ  
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู�ดเหยหล่ิว 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมท่ีพัก 
16.30 น. � สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคาร

ผูโดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู ไตหวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL394 
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง  ใชเวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว มัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ นําทาน
เดินทางสู โรงแรมท่ีพัก (เวลาที่ไตหวันเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง)  

พักที ่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันท่ีสอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจัง๋ - วัดเหวินอู - เจียอ้ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้ังอยู

ในเขตเมืองหนานโถว เปนแหลงน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของไตหวัน เปนสถานท่ี
ทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่
ทองเท่ียวมากมาย นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ําใน
ทะเลสาบสรางความงดงามและความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวเปนอยางมาก
พรอมกับใหทานนมัสการพระอัฐิท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถัง
ซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 



 

 

 
เท่ียง           � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนู ปลาประธานาธิบด)ี 
บาย จากน้ัน นําทานกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู เพ่ือสักการะขงจื๊อเทพเจาแหง

ปญญา เทพกวนอู และเทพเจาแหงความซื่อสัตยวัดน้ีเพ่ิงสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1938 ท่ี
ผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของญี่ปุ�นแลว รัฐบาล
ไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเท่ียว โดยสราง
อาคารยิ่งใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากข้ึนไฮไลทท่ีนิยมคือ การซื้อ
กระด่ิง เขียนช่ือตัวเองแลวนําไปแขวนท่ีกําแพงวัด เช่ือวาจะทําใหครอบครัวปลอดภัย
ร่ํารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหวางทางทานจะสามารถ
ช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี ต้ังอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มี
ทิวทัศนลอมรอบดวยภูเขาดานหน่ึงและอีกดานหน่ึงติดกับทะเล เมืองน้ีมีแหลงอุทยาน
แหงชาติท้ังหมด 3 แหลง ไดแก  Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic 
Area โดยแตละท่ีจะมีความงดงามท่ีแตกตางกันไป 

ค่ํา  � บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารดวยอาหารจีน 
พักที ่  โรงแรม Hotel Hi หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม เจียอ้ี - อุทยานแหงชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ชมป�าสนพันป –แวะชิมชา – 

ไทจง - ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซัน ซึ่งเปนอุทยานท่ีมีความสวยงาม 
และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตหวัน อาลีซานเปนท่ีตัดตนไมสนไซเปรส ลวนแตเปนตนที่มี
ขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากน้ันรัฐบาลไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเปน
เขตป�าสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเกาะ
ไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเปน
พิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ํากวาปกติ **สําหรับทานท่ีเมารถ 



 

 

แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนข้ึนอุทยานอาลีซัน **เดินเท่ียวชมป�าสนพันป เปน
เสนทางท่ีไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะตนสนแตละตน
มีอายุรวมพันป สูงลิ่วข้ึนสูทองฟ�า และไมใชมีเพียงตนสองตนเทาน้ันที่น่ีเปนป�ารวมตน
สนไวในท่ีเดียว จึงไมแปลกท่ีอาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปนเขตป�าสงวนแหงชาติ
ของไตหวัน ไมพลาดไฮไลท น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป�าสนพันป  

 
เท่ียง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงท่ี รานใบชา ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเปนพันเมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง  

จากน้ัน นําทานไป ชอปปم�งตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ตแหงน้ีมีความ
เปนมามากกวารอยป เปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดและเปนที่ช่ืนชอบมากท่ีสุดของ
คนไตหวัน ต้ังอยูดานหลังของมหาวิทยาลัยฝ�งเจ่ีย เปนแหลงรวมตัวของคนทุกเพศทุก
วัย รวมไปถึงนักทองเท่ียว เปนตลาดคนเดินท่ีจําหนายสินคาครบครันท้ังเส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีขึ้นช่ือของที่น่ีไดแก ชานมไขมุก 



 

 

ไกทอดDevil กุนเชียง  เสต็กเน้ือ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงแบรนรองเทา แบรนดัง 
โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาท่ีไตหวันถูกกวาไทยแนนอน เพ่ือใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 
พักที ่  โรงแรม Hotel Half หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่ เมืองไทเป - รานพายสัปปะรด -อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค -ถายรปูคูตกึไทเป 101 - 

ซื่อหลินไนทมารเก็ต 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปน
เมืองเล็กแตเปนเมืองที่เจริญที่สุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

จากน้ัน นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติของ
ไตหวันท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แป�งมีความหอมและใสสับปะรด



 

 

เยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม) ใหทุก
ทานไดเลือกชิมเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน  

จากน้ัน นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานท่ีหลักที่ตองมาของเมืองไทเป และยังเปน
สัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการ
รําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับไตหวัน
ใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมสีีขาว4ดาน และมหีลังคาทรง 8 เหลี่ยม
ตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และ
ดานหนามีบันไดจํานวน 89 ขั้น เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  และภายในจะมี
รูปปم�นสําริดของทานในทาน้ังขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ�าไว2 นาย นอกจากน้ันยัง
มีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทานเจียง ไคเช็ค รวมไปถงึขาว
ของเคร่ืองใชตางๆไวจดัแสดงอีกดวย 

 
เท่ียง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป101เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของเมืองไทเป(ไม
รวมคาข้ึนตึก ชมวิวช้ัน 89 ทานใดตองการขึน้ชมวิวกรุณาติดตอไกดที่ดูแลคณะของ
ทาน คาขึ้นประมาณ 600 NTD)เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวันมีความสูงประมาณ 509 
เมตร มีท้ังหมด 101 ช้ันเหนือพ้ืนดินตามช่ือและช้ันใตดิน 5 ช้ัน ภายในตัวอาคารมี



 

 

ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผนดินไหว ดานขางตึกจะเปนสวนของหางสรรพสินคาท่ีขายของแบรนดเนม รานคา 
รานอาหารตางๆ  อิสระใหทานไดถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 
นําทาน ชอปปم�งตลาดซือ่หลินไนทมารเก็ต เปนตลาดนัดกลางคืนท่ีถอืวาใหญที่สุดใน
ไทเป เปน STREET FOOD แหลงรวมของกินขึ้นช่ือนานาชนิด นอกจากน้ันยังมี 
เส้ือผา เคร่ืองประดับ กระเป�า รองเทา ใหไดชอปกันอยางจุใจ ท่ีสําคัญคือราคาไมแพง 
เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 



 

 

 
พักที ่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหา ไทเป - เจอรเมเนียม - อุทยานเหยหลิว - สถานีสือเฟน -หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น - ศูนย

เคร่ืองสําอาง - วัดหลงซันซ่ือ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอย
ขอมือ และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยก
ไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดบัลํา้คาของคนไตหวันมาต้ังแตในอดีต  

จากน้ัน เดินทางสู อุทยานเยหลิว ต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป 
เปนพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเล โดยการเซาะของน้ําและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปรางลกัษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี 
ท่ีเปนไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลวตองถายรูป
คู 



 

 

 
เท่ียง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟู�ด 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดทองเท่ียวยอดฮิตของเสนทาง
รถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี (อยูระหวางสถานีสือเฟم�นและสถานีตาหัว ช่ือ “สือเฟم�น” )
ซึ่งต้ังชื่อตามครอบครัวดังเดิมของผูท่ีพัฒนาพ่ืนท่ีแหงน้ี ไฮไลทของการมา ณ ท่ีแหงน้ี 
คือการปลอยโคมลอยจากสถานีซือเฟم�นและสามารถเดินเลนท่ีถนนสายเกา ซึ่งเปน
ถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมีท้ังรานคา รานอาหาร ตลอดสองฝم�ง มีเวลาใหทานปลอยโคม
ลอยหรือเขียนคําอธิฐาน (คาทัวรไมรวมโคมลอย) และจุดทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีกแหง
หน่ึงคือ  สะพานแขวน Jing-an เปนสะพานท่ียาวที่สุดของเมืองผิงซี ถายืนอยูบน
สะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเกาผิงซีและแมน้ําจีหลงไดอยางชัดเจน  



 

 

 
จากน้ันเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรือง
มาก เพราะเปนเหมืองแรทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกัน
มากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลยยายออกไป  เหลือท้ิงไวแต
ความเปนอยูแบบด่ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศที่น่ีจะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ํา
ชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร Animation 
เร่ืองดังจากคาย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถายทําท่ีน้ีจึงทําให
หมูบานโบราณแหงน้ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีโดงดัง  



 

 

 
จากน้ันแวะศูนยเครื่องสําอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆ
ท่ีขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี 

จากน้ัน  นําทานตอไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  เปนวัดที่เกาแกที่สุดในไทเป  ในชวง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหาย
ยับเยิน  แตปรากฏวา พระโพธิสัตวกวนอิม น้ันกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําให
ผูคนเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมากราบไหว  



 

 

 
นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปปم�งยอดฮติของวัยรุนไตหวนั หากเปรียบกับบาน
เราก็เหมือนบริเวณสยามน้ันเอง ซึ่งเปนศูนยรวมแฟช่ันตาง ๆ ท่ีเปนเทรนดฮิตของ
เหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีน่ี และนอกจากจะเต็มไปดวยรานเส้ือผา 
เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอางค สารพัดแฟช่ันแลว ถนนแหงน้ีก็ยังเต็มไปดวยรานอาหาร
ช่ือดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาวไตหวันและอาหารนานาชาติ  
เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ 

 

วันท่ีหก สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

01.25 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินที่ 
SL395 
 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
04.25 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 



 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซานักทองเท่ียว
เพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน หากใชพาสปอรตขาราชการตอง
ดําเนินการยื่นวีซา (มีคาใชจาย) 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 2562 ราคา 
ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัส-อังคาร 11 - 16 ก.ค. 62 14,999 14,999 5,500 
พุธ-จันทร 24 - 29 ก.ค. 62 15,555 15,555 5,500 
พุธ-จันทร 07 - 12 ส.ค. 62 15,999 15,999 5,500 
อังคาร-จันทร 01 - 06 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 
เสาร-พฤหัส 05 - 10 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 
พฤหัส-อังคาร 10 - 15 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 
เสาร-พฤหัส 19 - 24 ต.ค. 62 17,555 17,555 5,500 
อังคาร-จันทร 22 - 27 ต.ค. 62 16,555 16,555 5,500 
ศุกร-พุธ 25 - 30 ต.ค. 62 15,555 15,555 5,500 
 
*คาบรกิารขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  2,000 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  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือ
รายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 2,000 บาท / ตลอดการเดินทาง/ตอทาน 
ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคบั** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 

วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน 
**กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 
บาท** 

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



 

 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บรษิัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  

ซึ่งเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ 
ท้ังสิ้น  เวนแต 
1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋ว

เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวม
เสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอน
ออกตั๋วเคร่ืองบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักคาใชจาย
เฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วัน
กอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผดิชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 
บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ 
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัททราบ
ลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

 
หมายเหตุ 

1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน 
พายุไตฝุ�น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม 
เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

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

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือ
คืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 



 

 

13. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากบัเทาน้ัน 

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 *** 


