
 

 

รหัสทัวร ADT1901259 
ทัวรไตหวัน ไตหวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (TG) 
หมูบานญี่ปุ�นเกาฮิโนกิ   เมืองเจียอ้ี   ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต   วัดเหวินหวู 
น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน   ลองเรอืชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ตลาดซีเหมินติง   น่ังรถไฟสูเมืองฮวาเหลียน   อุทยานแหงชาติทาโรโกะ 
ตึกไทเป 101   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 
 

 



 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ - ไตหวัน - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - หมูบานญี่ปุ�นเกาฮิโนกิ  
06.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร D 

ประตู 3สายการบิน THAI AIRWAYS เจาหนาที่ คอยจัดเตรยีมเอกสารการ
เดินทางสําหรับทุกทาน 

08.25 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 
TG 632บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 
3.40 ช่ัวโมง) 

12.55 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว 
บริการอาหารวาง..ชานมไขมุก+ขนมเคก  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุ�นเกาฮิโนกิ (Hinoki Village)  
อดีตเปนบานพักของทหารญี่ปุ�นในชวงปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบาน
เกาสไตสญี่ปุ�นชั้นเดียว ปจจุบันเปนรานขายของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมี
พิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่น้ีดวย ใหทานไดชมเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองและถายรูปกับวิวสวยๆที่ไมควรพลาด ตอดวย นําทานเดินทางตอไปยัง 
เมืองเจียอี้ ซึ่งเปนที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพ้ืนเมือง  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง           เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน –  
    เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอหูลง - ไถจง– 
    ตลาดฟงเจ๋ียไนทมาเก็ต 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันเดินทางสูเมืองเจี้ยอี ้
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 อาหารจีนพ้ืนเมือง 
 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลงไตหวันแทๆท่ีปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพ

อากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอม
และพันธุชาอูหลงที่น่ียังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระ
ชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะ
ไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ และทาง
ใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานชอปปم�ง 
ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเมืองไถจง ให
ทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทานที่ ช่ืนชอบรองเทา 
ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่ราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือ
เทียบเทา  

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม     ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู – ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา –   
       ไทเป-รานขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว เดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 
วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ1
ลานเหรียญไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวา
งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูในเขต
ของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการทองเที่ยวไตหวันไดกอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมือง
จากแผ น ดิ น ไห วค รั้ ง ให ญ เมื่ อ วั นที่  21 
กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทาง
ธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความ
สูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 
33 กิ โล เม ต ร  เป น ท ะ เล ส าบ ที่ มี ภู เข า
สลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่
โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระ
อาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของ
นามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา ใหทานด่ืมด่ํา
กับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู
พิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ

ไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือก
ซื้อเปนของฝาก  
จากน้ัน นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง 
เปรียบเสมือนสยาม สแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลา
วัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬา



 

 

ยี่ ห อ ดั ง  เช น  ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS 
PUMA  ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วนัที่สี่      นั่งรถไฟสูเมืองฮวาเหลียน - อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – ไทเป - COSMETIC  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟ (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2-2.30 ช่ัวโมง) 
     ซึ่งอยูหางจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเสนทางเปนภูเขาวิ่งเลียบ

ทะเล ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม ดานหน่ึงติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟกและอีกดานเปนหนาผาสูง  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร
จีนพ้ืนเมือง 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาตทิาโรโกะ 
นอกจากจะเปนอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและ
เทือกเขาสลับซับซอนสวยงามแลว ยังมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ทัศนียภาพแปลกตา ดวยถํ้านอยใหญเรียงรายบนหนาผา
สูง อุโมงค 9 โคง เปนอุโมงคที่อยูบนถนนเหิงกวางกงลู  หรือทางหลวงสาย
ยุทธศาสตรที่ตัดผานหุบเขาหินออน จากดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิม
เปนถนนสายเกาสําหรับคมนาคม ปจจุบัน เปดเปนเสนทางเดินชมวิวทิวทัศนเลียบ
ริมหุบเขาใหนักทองเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาติอยางใกลชิด  
สะพานหินออน  
อุทยานแหงชาติ  เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเปนแหลงที่อยูของชาวเขาเผาไทอยา
คลายเปน หมูบานกลางหุบเขา เปนจุดชมวิว  อีกจุดหน่ึงที่มีธรรมชาติสวยงาม 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเปโดยรถไฟ 
จากน้ัน นําทานแวะราน COSMETIC SHOP ที่มีเครื่องสําอางมากมายหลาย
ชนิดที่ขึ้นชื่อของไตหวัน ตลอดจนสรอย GERMANIUM POWER CENTER 
เปนสรอย มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิต
ดีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเม่ือย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..พระกระโดดกําแพง 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา             ตกึไทเป 101(ไมรวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว –  
    สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทาน แวะถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตึก
ระฟ�ามีความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรม
ชั้นเยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
และการป�องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟตที่เร็ว
ที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูท่ี 1,010 เมตร  
นําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูปเทียน ดอก
เห็ด เตาหู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วใน
เกาะไตหวันและท่ัวโลก อิสระเก็บภาพ  

  จากนั้นนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 



 

 

14.15 น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 
TG 633 

17.00 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ราคานี้ รวมภาษนีํา้มันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว 

หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก 
วันที่ 1 มิถุนายน 2562  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

 
 

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

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพ่ิม 

26 – 30 มิ.ย. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 
12 – 16 ก.ค. 62 

**วันอาสาฬหบูชา** 26,900 26,900 25,900 4,800 

10 – 14 ต.ค. 62 
**วันคลายวันสวรรคต ร.9** 27,900 27,900 26,900 4,800 

19 – 23 ต.ค. 62 
**วันปยมหาราช** 26,900 26,900 25,900 4,800 

6 – 10 ธ.ค. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 
24 – 28 ธ.ค. 62 25,900 25,900 24,900 4,800 



 

 

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

ในขอจํากัด ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน
ประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต) 
**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดนิทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวม 20 กก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

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

 
หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
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. 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 
ทั้งหมดขอรบักอนเดินทาง 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 
************************************************************* 


