
 

 

รหัสทัวร ADT1901253 
ทัวรไตหวัน SO CHIC 4 วัน 3 คืน (CI) 
ไถจง   สวนดอกไมจงเซอ   ฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต   หมูบานสายรุง 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา   วดัเหวินหวู   อุทยานเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   น้ําตกสือเฟم�น   ซื่อหลินไนทมารเก็ต 
อนุสรณสถานเจยีงไคเช็ค 
 

 
 
 



 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง- 
  สวนดอกไมจงเซอ-ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต  

05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร S 
ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE เจาหนาที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกทาน 

08.30 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 
838 

13.10 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว 
บริการอาหารวาง..ชานมไขมุก+ ขนมเคก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะ
ไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใต
ของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา  ทานเดินทางสู สวนดอกไม
จงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไปดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 
สายพันธุ เชน ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร ดอกเสจ และที่น่ียังเปนฟารมดอกไม
เดียวที่ประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารม
ดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับหมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอด
ทั้งป 

 
 

**ดอกไมที่พลิบานในแตละเดอืน ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปดวย ** 



 

 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น เมนูพิเศษ..ชาบู ชาบ ูสไตลไตหวัน   

หลังอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึงของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทาน
ที่ชื่นชอบรองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่ราคาถูกกวาเมืองไทย
อยางแนนอน 

  จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : THE CLOUD HOTEL  หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง         ไถจง – หมูบานสายรุง - หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจนัทรา  -  
   วัดเหวินหวู  - ชิมชาอูหลง - ไทเป   

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรมหลังอาหาร นําทานไป ชมหมูบาฯสายรุง   

ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป  1940 - 
1950 เพื่ อใช เปนที่ อยูอาศัยชั่วคราว
สําหรับทหาร แตจบลงดวยการเปนตั้งถิ่น
ฐานถาวรของทหารเหลาน้ัน หลังจาก
ผานความเงียบเหงา ซบเซา และนาเบื่อ
มาสักระยะปจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเปนฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยวของ
มหานครไถจงไปแลว จากน้ัน นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองหนานโถว   
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราวกับ
ภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหง
ไตหวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลกเนชั่นแนล
ซีนิกแอเรียซึ่งทางการทองเที่ยวไตหวันได
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อ
บูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเม่ือวันที่ 
21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย 
ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจาก
ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดู
คลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา สุริยัน
จันทรา ใหทานดื่มดํ่ากับบรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบด ี



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึงศาสดา
ขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้ง
อยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน 
ตอดวย ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทาง
แถบอารีซันดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่
เย็นตลอดปของที่ น่ีทําใหชาที่ น่ีมีรสชาติดีกลม
กลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ียังเปนพันธุชาที่นํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงราย
อิสระชิมชาชนิดตางๆ หรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน
เดินทางกลับสู เมืองไทเป  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า  เมนูพิเศษ..พระกระโดดกําแพง  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรม : HIONE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม   รานขนมพายสับปะรด - อุทยานเยหลิว่ – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น -   
   นํ้าตกสือเฟم�น -ปลอยโคมลอย - ซื่อหลินไนทมารเก็ต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
หลังอาหาร ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพาย
สับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกมากมายกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากจากน้ัน นําทาน เดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปน
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหนิชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน 
รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคลื่อนตัว ของเปลือกโลก และการ
กัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธิดา ซ่ึง 
มีช่ือเสียงทั่วในเกาะไตหวันและทั่วโลกอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง เมนู..อาหารจีนซีฟู�ด 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมืองจี
หลง จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณปจจุบันเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง 
ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลิน บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา 
รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อเปนของขวัญของฝาก  จากน้ัน นําทานเดินทางสู นํ้าตกสือเฟم�น น้ําตก
ขนาดใหญดวยความสูง 20 เมตร ไฮไลทเดนของเมืองที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มากมีความสวยงามจนไดรับการขนานนามวา ไนแองการาแหงไตหวัน ใครอยาก
ปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ เปนอีกหน่ึง



 

 

สถานีที่ผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษกัน ใหทุกทานไดปลอยโคมฟรี!!! (2 
ทาน /1 โคม) ลักษณะเดนของซือเฟم�นคือมีเสนทางรถไฟที่ตั้งคูขนานไปกับถนน
โบราณซือเฟم�น ใหความรูสึกคลายกับตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมีความสําคัญ
ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก ภายในตัว
เมืองเต็มไปดวยรานคา, รานอาหารพื้นเมือง, รานขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ ที่
นาสนใจมาก 
 
จ
า
ก
น้ั
น
 นําทุกทานไปชอปปم�งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนทมารเก็ต ไนทมารเก็ตที่มีขนาด
ใหญที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบงเปน 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคน
เดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไตหวันคือ เตาหูเหม็น หากใครไปไตหวัน
แลว ไมไดลิ้มลองรสชาติของเตาหูเหม็น ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน และยังมีเครื่องดื่ม
อีกชนิดที่มีตนกําเนิดที่ไตหวัน คือ ชานมไขมุก สวนตลาดคนเดินก็มีสินคา
หลากหลายชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคาเสื้อผา รองเทา 
เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมีราคาถูกกวา
เมืองไทยประมาณ 20-30% 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเขาโรงแรม : HIONE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 

 



 

 

วันที่สี่     ไทเป – COSMETIC SHOP – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 
 (ไมรวมบัตรชมวิว ช้ัน 89) วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ัน นําทานแวะราน COSMETIC SHOP ที่มีเครื่องสําอางมากมายหลาย

ชนิดที่ขึ้นชื่อของไตหวัน ตลอดจนสรอย GERMANIUM POWER CENTER 
เปนสรอย มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายใหระบบไหลเวียนโลหิตดี 
ลดอาการปวดเม่ือยใหทานไดเลือกชมกันตามอัธยาศัย   
จากน้ัน นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง 
มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กวางขวาง 
ทําใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขาง
อาคารใหญเปนหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 
จากน้ัน นําทานเดินทางไป  ตึกไทเป 101 ตึกระฟ�ามคีวามสูงถึง 
508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมช้ันเยี่ยมสามารถทนทาน
ตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการป�องกันวินาศกรรม
ทางอากาศ และยังมลีิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาที
อยูท่ี 1,010 เมตร 
 **ไมรวมบัตรขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89** 

  ภายในตึกไทเป 101 ช้ัน 1-5 เปนหางสรรพสินคาและสินคาแบ
รนดเนมตางๆ รวมท้ังยังมี ชั้นใตดิน ท่ีรวบรวมรานอาหารและซุปเปอรมารเก็ต ให
ทานไดเดินชอปปم�งและเลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ.อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหาร
หลากหลายใหทานไดเลือกชิม 

 จากน้ัน นําทานชม วัดหลงซาน วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวาสวยงาม
ที่สุดในไตหวันดวยเชนกัน ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดานหนา วิหารกลางซึ่ง
เปนวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝมือที่
งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปนมังกรพันรอบเสาดูสวยงาม
เสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยิบยอยที่แสดงถึงฝมือของชาง 
โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเท่ียวและชาวไตหวันเองมาไหวพระที่น่ี
อยูเสมอๆ จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�ง
แหลงชอปปم�งที่เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงศูนยรวมแฟชั่น



 

 

ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟตช็อป สไตลวัยรุนรองเทากีฬา
ยี่หอดังเชน ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทยแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

  จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
 22.35 น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  

CI 837 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 
ช่ัวโมง) 

01.20+1 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
 

 

อัตราคาบริการ ผูใหญ 
ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(เสริมเตียง) 

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-

11 
(ไมเสริม
เตยีง) 

พักเดยีว 
จายเพ่ิม 

26-29 ก.ค. 62 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 
23,222 

 
23,222 

 
22,222 3,500 

4-7 ก.ย. 62 22,222 22,222 21,222 3,500 
18-21 ก.ย. 62 22,222 22,222 21,222 3,500 
2-5 ต.ค. 62 22,222 22,222 21,222 3,500 

23-26 ต.ค. 62 22,222 22,222 21,222 3,500 
 

ราคานี้ รวมภาษีนํา้มันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว 
หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก 

วันที่  1 มิถุนายน 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเท่ียวที่ถูกระบุไวทกุแหง 
 คาภาษีสนามบินของทัง้สองประเทศ 
 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอมอยู

ในขอจํากัด 
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงินประกัน ทาน

ละ 500,000 บาท  
คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 
**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดินทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 30  กก. รวม 2 ช้ิน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม  7 %   

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,200 NTD  
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวร
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ 
ไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ
เหมาจาย 
**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมที่ระบุไว เก็บเงินเพิ่ม 500 บาท/ราน/ทาน ทุกกรณี** 

 
การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 



 

 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลกิกอนการเดินทาง 20  วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 
 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลือ 
ทั้งหมดขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ

อ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองที่
น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่ อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 
 

หมายเหตุ 
หากสถานทูตไตหวัน มีประกาศยกเลิก การยกเวนวีซา สําหรับหนังสือเดินทางไทย หลังวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาตามจริง 
 

เอกสารที่ใชสําหรับทองเที่ยว 
หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุคงเหลือไมตํ่ากวา 6 เดือน) 

พรอมถายสําเนามาใหกับบริษัทที่ทานจองทัวร 
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
************************************************************* 

 


