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HIGHLIGHT TAIWAN 5วนั 3คืน 

 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  

☛ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – สถานีรถไฟสือเฟ่ิน  แถมฟรีปล่อยโคมลอย 

☛ ช้อปป้ิง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจ่ีย ตลาดซีเหมินติง  และ MITSUI OUTLET 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  

• เมนูพเิศษ BUFFET สุกีม้องโกเลยี หม้อไฟ •  
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23.45 น. 📢 คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดย
มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

03.30 น. ✈ เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

08.00น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่า ตั้ งอยู่ห่ างจากฝ่ังด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 
เพือ่เดินทางสู่เมืองหนานโถว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม้  

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตั้งอยูใ่นเขตเมืองหนานโถว 
เป็นแหล่งน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไตห้วนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วนั 
รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัที่ท่องเที่ยวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกต
ของน ้ าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก พร้อมกบัใหท้่าน
นมสัการพระอฐิัที่อญัเชิญมาจากชมพทูวปีและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

 

วันที่สอง     สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา -ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 
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เที่ยง 🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสกัการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพ

เจา้แห่งความซ่ือสัตยว์ดัน้ีเพิ่งสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ได้อยูภ่ายใต้
อาณานิคมของญี่ปุ่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนับสนุนงบประมาณเพือ่สร้างวดัเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยสร้างอาคารยิง่ใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลทท์ี่นิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือ
ตวัเองแล้วน าไปแขวนที่ก  าแพงวดั เช่ือว่าจะท าให้ครอบครัวปลอดภยัร ่ ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และ
ความรักหวานช่ืนโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 
น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย
ไขมนัปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยม
ซ้ือกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองที่
สะอาดเรียบร้อยที่สุดในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใต้
ของเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที่สวยงาม 

 
จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินที่มีช่ือเสียงและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมี

ความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตลS์treet Food อาหารท่าน
เล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของที่น่ี เช่น ชานมไข่มุก  ท  าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไตห้วนัเองและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ดว้ยความที่ฟงเจ๋ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้ับ
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้แฟขัน่วยัรุ่น นักศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง
เลือกซ้ือส่ิงของที่ถูกใจ เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
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พักที่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่
เจริญที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  
จากนั้นน าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สบัปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีก
มากมาย เช่น พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

น าท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพือ่สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคน
ไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET สุกีม้องโกเลีย หม้อไฟ 

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลกัที่ตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไค
เช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญใหก้บัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคา
ทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามี

วันที่สาม     ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
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บนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านั้งขนาด
ใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของ
ท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่าน
ใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าที่กนัการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึก
จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ 
ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 
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จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมือนบริเวณ

สยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท้ี่น่ี 
และนอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็ม
ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  
 เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองผงิซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (อยู่
ระหว่างสถานีสือเฟ่ินและสถานีตา้หัว ช่ือ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งช่ือตามครอบครัวดงัเดิมของผูท้ี่พฒันาพืน่ที่แห่ง
น้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ที่แห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่า 
ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาใหท้่านปล่อยโคมลอยหรือเขียน
ค าอธิฐาน (แถมฟรีโคมลอย 1 โคม / 2 ท่าน ) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน 
Jing-an เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถา้ยนือยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและ
แม่น ้ าจีหลงไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

 

วันที่ส่ี        ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟ่ิน-หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน-ศูนย์เคร่ืองส าอางค์- MITSUI OUTLET PARK  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่
ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตุกนัมากมายจนในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คน
ก็เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดัง่เดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศที่น่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบ
เก่าๆ มีโรงน ้ าชาแบบโบราณ ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation เร่ืองดังจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited 
Away มาถ่ายท าที่น้ีจึงท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดงั ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เตม็สองขา้งทางใหท้่านไดล้องล้ิมชิมรสกนั ขนมขึ้น
ช่ือของที่น่ีมีมากมาย ไดแ้ก่ บวัลอย ไอศกรีมโบราณ เป็นตน้ 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน 
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 น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ที่น่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที่ 

จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัหนักจดัเตม็กนัที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั้งหลาย ซ่ึงที่น่ี
ถือวา่เป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไตห้วนั ที่น่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญี่ปุ่ น ไตห้วนั และ 
แบรนดช์ั้นน าทัว่โลกกวา่ 220 แบรนดไ์ม่วา่จะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 
LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคา
กนัอยา่งจุใจ เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า    

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.55 น. ✈ เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พุธ – อาทิตย์ 05 - 09 มิ.ย. 62 12,777 12,777 4,500 

พุธ – อาทิตย์ 19 - 23 มิ.ย. 62 12,777 12,777 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 26 - 30 ก.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 03 - 07 ต.ค. 62 14,333 14,333 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 17 - 21 ต.ค. 62 14,333 14,333 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 24 - 28 ต.ค. 62 14,333 14,333 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 13,555 13,555 4,500 

วันที่ห้า  สนามบินเถาหยวน – สนามบนิดอนเมือง 

 หมายเหตุ...กรณทีี่ไต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวีซ่า (มค่ีาใช้จ่าย) 
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พฤหัสบด ี– จันทร์ 07 - 11 พ.ย. 62 13,555 13,555 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 14 – 18 พ.ย. 62 13,555 13,555 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 21 - 25 พ.ย. 62 13,555 13,555 4,500 

พุธ – อาทิตย์ 04 – 08 ธ.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 06 – 10 ธ.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 12 – 16 ธ.ค. 62 13,777 13,777 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 13 – 17 ธ.ค. 62 13,777 13,777 4,500 

พฤหัสบด ี– จันทร์ 19 – 23 ธ.ค. 62 13,777 13,777 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 20 – 24 ธ.ค. 62 13,777 13,777 4,500 

ศุกร์ – องัคาร 27 – 31 ธ.ค. 62 20,555 20,555 4,500 

จันทร์ – ศุกร์ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 20,999 20,999 4,500 

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   

ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมือง
ในวันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
 

  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง 
และช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
**กรณเีดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกค้าท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน 
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่าย

มัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มี
การย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวี ซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 
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หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้เดินทางข้ันต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา
ต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 
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-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่วบิน  
หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

  


