
 

 

รหัสทัวร ADT1901256 
ทัวรไตหวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (BR) 
ไทเป   ตึกไทเป 101   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 
แชน้ําแรในหองสวนตัว   ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   วดัพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู   อุทยานแหงชาติอาลีซัน   ตลาดฟงเจี๋ยไนทมารเก็ต 
น่ังรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน 
 

 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาทเตอร R 

ประตู 8  สายการบิน EVA AIR เจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก กอนการ
เดินทางบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 
3.40 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง              สนามบินเถาหยวน  - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไมรวมบัตรขึ้นตึก ) –        
     COSMETIC SHOPหมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น - อุทยานแหงชาติเย
หลิ่ว –                   แชนํา้แรในหองสวนตวั  

02.15 น. ออกเดินทางสู กรงุไทเปโดยสายการบิน EVA AIR   เที่ยวบินที่ BR 206 
06.55 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว 
 มัคคุเทศกทองถิ่น พรอมรถโคชปรบัอากาศ รอตอนรับ บริการอาหารวาง.. ชานม

ไขมุก + ขนม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองไทเป นําทาน แวะถายรูป ณ 
ตึกไทเป 101 ตึกระฟ�ามีความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้นโดย
หลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวและการป�องกันวินาศกรรมทางอากาศนําทานขึ้น
ลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร 
**ไมรวมบตัรขึ้นตกึ** 
ต อ ด ว ย  นํ า ท า น แ ว ะ ร า น  COSMETIC SHOP ที่ มี
เครื่องสําอางมากมายหลายชนิดที่ขึ้นชื่อของ
ไต ห วั น  ต ล อ ด จ น ส ร อ ย  GERMANIUM 
POWER CENTER เปนสรอย มีพลังพิ เศษ
ชวยในการปรับสมดุลในรางกายให ระบบ
ไหลเวียนโลหิตดี ลดอาการปวดเมื่อยใหทานได
เลือกชมกันตามอัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา 
หลังอาหาร จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ที่ตั้งอยูบริเวณไหล
เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ



 

 

ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและใหทานเลือกชิมและซื้อ
เปนของขวัญของฝาก จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว ซึ่งเปน
สถานที่ทองเท่ียวที่เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอน
ทรายรูปรางตางๆเชน รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี 
รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตหวันและทั่วโลก 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู�ด 
จากน้ันใหทานไดแชนํา้แรในหองพักสวนตัวผอนคลายความเม่ือยลา  
โรงแรมที่พัก : THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม              หนานโถว – ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วดัพระถังซมัจั๋ง –  
    วัดเหวินอู – เมืองเจียอี้  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว ตอดวย ลองเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ซึ่ งไดรับการกลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง
ทางการทองเที่ยวไตหวันไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะ
เมืองจาก 
แผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทาง
ธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มี
ความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว 
ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา สุริยันจันทรา ใหทานดื่มดํ่ากับบรรยากาศริม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน นํา
ทานขึ้นสูวัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซําจั๋งที่ไดอัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่
วัดเสวียนกวง เม่ือป ค.ศ.1965  
 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี  

 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซ่ือสัตยรวมถึง
สิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน ตอดวย 
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ ซึง่เปนที่ต้ังของอุทยานอาลีซาน  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า  เมนูพิเศษ..สเต็ก+สลัดบาร 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่สี่            เมืองเจียอี ้– อุทยานแหงชาติอาลซีัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาต ิ
   ภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของ
เกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยที่ญี่ปุ�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมา
หาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งป�าไม 
เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณจนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึง
ในชีวิตตองมาเยือนนําทุกทาน เดินชมป�าสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน 
พริ้วตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บภาพ  
ไวในความทรงจําอยางหาท่ีเปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลซีาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพ้ืนเมืองบนอุทยาน 
หลังอาหาร นําทานเดินทางลงจากยอดเขาอุทยานแหงชาติอาลีซัน จากน้ันนําทาน 
ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอาลีซันดวยสภาพอากาศบนที่สูงและ
อากาศที่เย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ี
ยังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดวย อิสระชิมชาชนิด
ตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง 
เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการ
เดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความ
คึกคักอยูตลอดเวลา 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบ ูชาบ ู
หลังอาหาร นําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียง
ของเมืองไทจงใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของที่ถูกใจ ทานที่ช่ืนชอบ
รองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่น่ีซึ่งราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือ

เทียบเทา 

วันที่หา    ไทเป - รานพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE  
   วัดหลงซานซื่อชอปปم�งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานเดินทางกลบัสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนม
ยอดนิยมของไตหวัน  
รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝาก 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง 
มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กวางขวาง 
ทําใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขาง
อาคารใหญเปนหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 

            
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  ตอดวย นําทานชอปปم�งของปลอดภาษี DUTY 

FREE เพลิดเพลินกับการชอปปم�งตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม วัดหลงซาน วัดที่เกาแกที่สุดใน
ไตหวัน ซ่ึงขึ้นชื่อวาสวยงามที่สุดในไตหวันดวยเชนกัน 
ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารดานหนา วิหารกลาง
ซึ่งเปนวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง ภายใน
วัดมีรายละเอียดของงานฝมือที่งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปน
มังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยบิ
ยอยท่ีแสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเท่ียวและ
ชาวไตหวันเองมาไหวพระทีน่ี่อยูเสมอๆ 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�งที่
เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลา
วัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟตช็อป สไตลวัยรุนรองเทากีฬายี่หอดังเชน 
ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทยแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
   21.15 น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 205 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 
ช่ัวโมง) 

00.05+1 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
ราคานี้ รวมภาษีนํา้มันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว 

หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก 
วันที่  1 มิถุนายน 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามท่ีระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเท่ียวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอมอยู

ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน
ประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต) 
**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 

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

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพ่ิม 

25 – 29 ก.ค. 62 
**วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10** 22,600 22,600 21,600 4,000 

21 – 25 ส.ค. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 
11 – 15 ก.ย. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 
17 – 21 ต.ค. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 
6 – 10 พ.ย. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 



 

 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 2 ช้ิน นํ้าหนักรวม 30 กก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,500 NTD 
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 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. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 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 

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

 


