
 

 

รหัสทัวร VWS1901081 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทเป 5 วัน 3 คืน (SL) 

 
อุทยานแหงชาติอาลีซาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป�าสนพันป 
ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินอู 
อุทยานเหยหล่ิว หมูบานโนราณจ่ิวเฟم�น อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
ชอปปم�งตลาดฟงเจี่ยไนทมารเก็ต และ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต 
พักเจียอ้ี 1 คืน ซินจู 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไมมีอิสระ  



 

 

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

อาคารผูโดยสารขา 
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอนการเดินทาง 

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

00.15 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว มัคคุเทศกทองถ่ินพรอมรถโคชปรับอากาศรอตอนรับ 
นําทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก (เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง)  

พักที่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินอู - เจียอ้ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)

ต้ังอยูในเขตเมืองหนานโถว เปนแหลงน้ําท่ีมีขนาดใหญที่สุดของไตหวัน เปน
สถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงท่ีเปนท่ีนิยมของชาวไตหวัน รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมี
จุดสําคัญท่ีทองเท่ียวมากมาย นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกต
ของน้ําในทะเลสาบสรางความงดงามและความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวเปน
อยางมากพรอมกับใหทานนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพ
ของ พระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 



 

 

 
เท่ียง           � รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย จากน้ัน นําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ี วัดเหวินอู เพ่ือสักการะขงจ๊ือเทพเจาแหง
ปญญา เทพกวนอู และเทพเจาแหงความซ่ือสัตยวัดน้ีเพ่ิงสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1938 
ท่ีผานมาแตในปค.ศ.1945 ไตหวันไมไดอยูภายใตอาณานิคมของญี่ปุ�นแลว รัฐบาล
ไตหวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางวัดเหวินอูใหเปนแหลงทองเที่ยว โดย
สรางอาคารย่ิงใหญกวาเดิม และสรางใหออกสไตลจีนมากข้ึนไฮไลทท่ีนิยมคือ การ
ซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือตัวเองแลวนําไปแขวนที่กําแพงวัด เช่ือวาจะทําใหครอบครัว
ปลอดภัยร่ํารวยเงินทอง การเรียนสําเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหวางทาง
ทานจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงาม  



 

 

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

ค่ํา  � บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการดวยอาหารจีน 
พักที่  โรงแรม Hotel Hi หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม เจียอ้ี - อุทยานแหงชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณชมป�าสนพันป –แวะชิมชา – 

ไทจง - ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซัน ซ่ึงเปนอุทยานที่มีความสวยงาม 
และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน อาลีซานเปนที่ตัดตนไมสนไซเปรส ลวนแตเปนตนท่ี
มีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากน้ันรัฐบาลไตหวันจึงประกาศใหอารีซาน
เปนเขตป�าสงวนมาต้ังแตป ค.ศ.2001 และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของ
เกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663 เมตร ทําใหตองเตรียมตัว
เปนพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ํากวาปกติ **สําหรับทานที่เมา
รถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนขึน้อุทยานอาลีซัน **เดินเท่ียวชมป�าสนพัน
ป เปนเสนทางที่ไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะตน



 

 

สนแตละตนมีอายุรวมพันป สูงล่ิวข้ึนสูทองฟ�า และไมใชมีเพียงตนสองตนเทาน้ัน
ท่ีน่ีเปนป�ารวมตนสนไวในท่ีเดียว จึงไมแปลกที่อาลีซานจะไดรับการอนุรักษใหเปน
เขตป�าสงวนแหงชาติของไตหวัน ไมพลาดไฮไลท น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป�า
สนพันป  

 
เท่ียง  �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน 

นําทุกทานแวะชิมชาอูหลงที่ รานใบชา ชาที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มี
สรรพคุณชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเปนพันเมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซ้ือกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง  

จากน้ัน นําทานไป ชอปปم�งตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ตแหงน้ีมีความ
เปนมามากกวารอยป เปนตลาดกลางคืนท่ีใหญที่สุดและเปนที่ช่ืนชอบมากท่ีสุด
ของคนไตหวัน ต้ังอยูดานหลังของมหาวิทยาลัยฝ�งเจ่ีย เปนแหลงรวมตัวของคนทุก
เพศทุกวัย รวมไปถึงนักทองเที่ยว เปนตลาดคนเดินที่จําหนายสินคาครบครันท้ัง
เส้ือผา เคร่ืองสําอาง และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน เมนูท่ีข้ึนช่ือของที่น่ีไดแก ชา
นมไขมุก ไกทอดDevil กุนเชียง  เสต็กเน้ือ และเตาหูเหม็น รวมไปถึงแบรน
รองเทา แบรนดัง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไตหวันถูกกวาไทยแนนอน 
เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 



 

 

 
พักที่  โรงแรม Hotel Half หรือระดับเทียบเทา 
วันที่ส่ี เมืองไทเป–รานพายสัปปะรด–อุทยานเหยหล่ิว–หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-เจอรเมเนียม-

อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-ชอปปم�งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือ แมจะเปน
เมืองเล็กแตเปนเมืองที่เจริญท่ีสุดและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

จากน้ัน นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เปนขนมช่ือดังประจําชาติ
ของไตหวันที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีรสชาติกลมกลอม แป�งมีความหอมและใส
สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat 
(ตังเม) ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบาน   

จากน้ัน นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ความยาว1.7 กิโลเมตร ความงดงามของอุทยานหินอยูตรงรูปทรงของหินที่ถูกกัด
กรอนตามธรรมชาติ ทําใหหินที่อยูบริเวณน้ีมีรูปทรงตางๆ เชน รูปเสือดาว รูปเห็ด 
รูปรองเทา แตกอนหินที่ไดรับความนิยมและคนตอแถวรอถายภาพดวยมากที่สุด 
คือ หินเศียรราชินี เปนหินที่รูปทรงสวยงามท่ีสุด เช่ือกันวามีอายุกวา 4พันป สวนท่ี



 

 

เรียกวาเศียรราชินีเพราะ สวนบนของหินไดแตกออกทําใหรูปทรงคลายกับดานขาง
ของพระราชินีเอลิซาเบธ  

 
เท่ียง            �  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารดวยเมนูซีฟู�ด 

จากน้ันเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในสมัยกอนเคยเปนเมืองที่มีความรุงเรือง
มาก เพราะเปนเหมืองแรทองคํามากกอน จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกัน
มากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลยยายออกไป  เหลือทิ้งไวแต
ความเปนอยูแบบด่ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเปนบานเรือนแบบเกาๆ มี
โรงน้ําชาแบบโบราณ เต็มไปดวยรานคาสองขางทาง ตอมาไดมีภาพยนตร 
Animation เร่ืองดังจากคาย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถายทํา
ท่ีน้ีจึงทําใหหมูบานโบราณแหงน้ีเปนแหลงทองเท่ียวที่โดงดัง  



 

 

 
นําทานเที่ยวชม ศูนยเจอรเมเนียม เปนเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอย
ขอมือ และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียนของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยก
ไตหวัน และ ปะการังแดง เปนเคร่ืองประดับล้ําคาของคนไตหวันมาต้ังแตในอดีต  

จากน้ัน นําทานสู อนุสรณเจียงไคเช็ค เปนสถานที่หลักที่ตองมาของเมืองไทเป และยังเปน
สัญลักษณของไตหวัน อนุสรณสถานเจียงไคเช็คสรางข้ึนต้ังแตป 1976 เพ่ือเปน
การรําลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพัฒนาความเจริญใหกับ
ไตหวันใหเทียบเทาระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดาน และมีหลังคาทรง 
8 เหล่ียมตามสถาปตยกรรมการสรางแบบจีน ต้ังสงาอยูตรงกลางของจตุรัส
เสรีภาพ และดานหนามีบันไดจํานวน 89 ข้ัน เทากับอายุของทานประธานาธิบดี  
และภายในจะมีรูปปم�นสําริดของทานในทาน้ังขนาดใหญ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ�าไว2 
นาย นอกจากน้ันยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถายแตละชวงชีวิตของทาน
เจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขาวของเคร่ืองใชตางๆไวจัดแสดงอีกดวย 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเจียอ้ีใหทานได ชอปปم�งยานซีเหมินติงหรือสยามสแควร

ไตหวัน อิสระชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟช่ันแบรนดท่ีไดรับความ
นิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เปนตนเพ่ือใหทานได
เพลิดเพลินอยางเต็มอ่ิมจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ 

วันที่หา สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 
 
01.25 น. ✈นําคณะทานสมาชิกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air 
เท่ียวบินที่ SL395 
 (ไมมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
04.25 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
หมายเหตุ กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหน้ันทางไตหวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเปนวีซา
นักทองเท่ียวเทาน้ันเพราะฉะน้ันลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน หากใช
พาสปอรตขาราชการตองดําเนินการย่ืนวีซา(มีคาใชจาย) 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 2562 
ราคา 
ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

เสาร-พุธ 20 - 24 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 
พุธ-อาทิตย 24 - 28 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 
ศุกร-อังคาร 26 - 30 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 
พฤหัส-จันทร 19 - 23 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 
พฤหัส-จันทร 26 - 30 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 
ศุกร-อังคาร 04 - 08 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 
เสาร-พุธ 12 - 16 ต.ค. 62 15,999 15,999 4,500 
พฤหัส-จันทร 17 - 21 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 
พฤหัส-จันทร 24 - 28 ต.ค. 62 14,999 14,999 4,500 
 
*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอ
ทาน   
ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง*  
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 
คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอ
ทาน ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจ
ของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เง่ือนไขการใหบริการ 
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 ทานที่ 21 เปนตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หาก
พบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอ
สงวนสิทธิ์ใหชําระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 



 

 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 
100%  ซึ่งเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคา
ทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  เวนแต 
1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัว

เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับ
รวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทัน
กอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แตมีการย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหัก
คาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน โดยตองแจงทางบริษัททราบ
ลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 
บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ 
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทางบริษัท
ทราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน 

พายุไตฝุ�น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย
, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออก



 

 

เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ 
แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ี
ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดวันเวลา เทีย่วบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟต กอนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่ชําระกับผูจัด เปนการชําระขาด
กอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวตางๆ แบบ



 

 

ชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการ
ไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไตหวัน ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา  รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทาง
รัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 600 NTD/
ทาน/ราน 
***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทาง
บริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดข้ึนตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด *** 
  


