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OH MY GOD !! 

TAIWAN TAROKO ถกูเวอร ์ๆ  

5D 3N By SL 

 
☛ แช่น ้ำแร่ผ่อนคลำย Jiaoxi Hot Spring Park 
☛ ด่ืมด ่ำวิวทิวทัศน์แสนงำมแนวชำยฝ่ังทะเลแปซิฟิก ณ จุดชมวิว หน้ำผำ Qingshui 
☛ เยือน Jimmy Square รูปชิค ชิค คู่กำร์ตูนสุดน่ำรัก สไตล์ Jimmy Liao –ชมหำดหินกรวดแปลกกตำ หำด Qixingtan 
☛ด่ืมด ่ำกับธรรมชำติอนังดงำม ธำรน ้ำ หุบเขำหินอ่อน ที่คุณต้องห้ำมพลำด ณ อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ 
☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ำยรูปคู่ตึกไทเป 101 – ไหว้พระขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหลงซำน 
☛ ช้อปป้ิง สุดฟิน ตลำดกลำงคืน East Gate ตลำดซีเหมินติง และ Mitsui Outlet 
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 KG 
☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถำหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 
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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำร
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทำงสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394 
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง  ใช้เวลำบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมำณ) 

00.15 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน ไต้หวัน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก  
(เวลาทอ้งถ่ินที่ไตห้วนัเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง)  

พักที ่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียวซี เมืองเล็ก ๆ เมืองน ้ าพุร้อนที่มีบ่อน ้ าร้อนทัว่ทั้งเมือง ตั้งอยูใ่นเขตเทศมณฑลอ๋ี

หลาน ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไตห้วนั มีภูเขาลอ้มรอบ 3 ด้านและอีกหน่ึงดา้นเป็นมหาสมุทร

แปซิฟิก อยูห่่างจากเมืองไทเปประมาณราว ๆ  1 ชั่วโมง น าท่านเดินทางสู่ Jiaoxi Hot Spring Park อิสระ

ให้ทุกท่านแช่น ้ าอุ่น ๆ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้  บ่อน ้ าร้อนที่น่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุที่สามารถซึมผา่นผวิหนัง

ท าใหผ้อ่นคลายสบายตวั พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Jimmy Square เป็นสถานีที่ตกแต่งเป็นธีมตวัการ์ตูนจาก นกัเขียน นกัวาดภาพ นกัเล่าเร่ือง 

อนัโด่งดงัของไตห้วนั Jimmy Liao มีผลงานหนังสือภาพออกมามากมาย ดว้ยลายเสน้ละเอียดเป็นเอกลกัษณ์ 

ประกอบด้วยตวัหนังสือสั้ นแต่แฝงแนวคิดและปรัชญา สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คน Jimmy 

Square แห่งน้ี ตกแต่งไดแ้สนน่ารัก ส าหรับท่านไหนที่ชอบถ่ายรูป และเป็นแฟนหนังสือภาพของ Jimmy 

Liao หา้มพลาดโดยเด็ดขาด 

เที่ยง           🍴 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน เมืองใหญ่ที่สุดของเกาะไตห้วนั พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อน

ทางตะวนัออกเป็นแนวชายฝ่ังติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกยาวตลอดเหนือจรดใต ้ฮวัเหลียนถูกยกให้เป็นหน่ึง

ในจงัหวดัที่สวยที่สุดในไตห้วนั ด้วยทศันียภ์ายอันงดามของแนวชายฝ่ังแวดลอ้มไปด้วยภูเขา ส านักข่าว 

วันแรก  กรุงเทพ – สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินเถำหยวน – โรงแรมที่พัก 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำร
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

 
 

 

วันที่สอง    เถำหยวน – เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park –อี๋หลำน – Jimmy Square –ฮัวเหลียน – หน้ำผำ Qingshui –
ถนนคนเดิน  Old Railway - ตลำดกลำงคืน East Gate 
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CNN เคยจดัให้ฮวัเหลียนเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในเอเชีย น าท่านแวะจุดชมวิว หน้ำ

ผำชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อยูบ่ริเวณไฮเวยข์องเมืองฮวัเหลียน อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวริมชายฝ่ังมหาสมุทร

แปซิฟิกที่สวยงามของไตห้วนัมีความยาวประมาณ และหน้าผาสูงกวา่ 1,000 เมตร ตั้งฉากคู่กบัทอ้งทะเลสี

ครามอิสระใหท้่านไดเ้ก็บความววิทิวทศัน์ที่สวยงามจบัใจเป็นที่ระลึก  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน  Old Railway ในปี ค.ศ. 1976 เม่ือไตห้วนัไดท้  าเสน้ทางรถไฟใหม่ ทางเช่ือม

เมืองฮวาเหลียนกบัไถตง สายเก่าน้ีถูกปล่อยทิ้งร้าง จนเม่ือปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลเมืองไดป้รับปรุงพื้นที่ส่วนน้ี

ใหม่ให้เป็นถนนคนเดิน มีชอ้ปขายเส้ือผา้แฟชัน่ และของประดบักุ๊กก๊ิกน่ารักตามรายทาง เดินลดัเลาะตาม

ถนนรอบ ๆ รางรถไฟเก่ายงัมีเป็นร้านคา้และคาเฟ่ซ่อนตวัอีกมากมาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ ตลำดกลำงคืน East Gate อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงและเพลิดเพลินไปกบัการล้ิมรสอาหาร

ทอ้งถ่ิน ตลาดแห่งน้ีถูกจดัแบ่งโซนและพื้นที่ไวอ้ยา่งเป็นระเบียนเรียบร้อย แบ่งเป็น โซนอาหาร โซนเกม 

มีอของกินหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกลองล้ิมชิมรส 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลิดเพลินอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 
พักที่   โรงแรม LIGA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หำดซีซิงถันหรือ ทะเลสาบเจด็ดาว แนวชายหาดทอดยาวโคง้เป็นรูปพระจนัทร์ยาวกวา่ 20 

กม. หาดซีซิงถนัแห่งน้ีมีชายหาดเป็นหินและกอ้นกรวด ไม่เหมาะส าหรับลงเล่นน ้ าเพราะเป็นแนวหาดตดัลึก

วันที่สำม     ฮัวเหลียน – หำด Qixingtan – อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ – ไทเป – ร้ำนพำยสับปะรด – Mitsui Outlet 
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ลงสู่ทะเล แต่มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาพกัผ่อน ชมความงาม บางช่วงของแนวชายหาด
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีสตรีทเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋ไก๋ มีเสน้ทางส าหรับป่ันจกัรยานเล่นชมหาดกินลมชมวิวได้
อีกดว้ย 

 
เที่ยง  🍴  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 

จำกน้ัน  น าท่านเขา้สู่ อุทยำนทำโรโกะ ซ่ึงเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไตห้วนั  
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ไดแ้ก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนที่ตดัลดัเลาะ
คดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาหินอ่อน ที่น่ีถือวา่เป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านตอ้งมาเห็นดว้ยตวัท่านเอง
เพราะหากท่านดูเพยีงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่เห็นถึงความอลงัการและยิง่ใหญ่ของอุทยานทาโรโกะไดเ้ลย 



W48 OH MY GOD 

OH MY GOD !!TAIWAN TAROKO ถกูเวอร์ ๆ 5D 3N By SL (SL394) OCT 2019 หน้า 5 

ยิง่ท่านได้ชมวิวที่น่ีแบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือน
อุทยานทาโรโกะ      

 
                      
จากนั้น น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่

เจริญที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

 น าทุกท่านแวะชิม ขนมพำยสัปปะรด เคก้พายสบัปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
เช่น พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

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  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

พักที่  โรงแรม HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพือ่สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคน
ไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

วันที่ส่ี        ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเน่ียม –อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ถ่ำยรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เคร่ืองส ำอำงค์ – 
     วัดหลงซำน - ตลำดซีเหมินติง – สนำมบินเถำหยวน 
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จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลกัที่ตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไค
เช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญใหก้บัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคา
ทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุัรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามี
บนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านัง่ขนาด
ใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าไว ้2 นาย นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติของท่าน
เจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 

เที่ยง  🍴  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร เมนูชำบู ชำบู ไต้หวัน 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่ำขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 
ท่ำนใดต้องกำรขึน้ชมวิวกรุณำติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่ำน ค่ำขึน้ประมำณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าที่กนัการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึก
จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับ 
ตึกไทเป 101 ตำมอัธยำศัย 
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จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส ำอำง ที่น่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที่ 

น าท่านเดินทางท่านต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขำมังกร  เป็นวดัที่เก่าแก่และมีช่ือเสียง มีอายกุวา่ 300 ปี  
ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยนิ  แต่ปรากฏ
วา่ พระโพธิสตัวก์วนอิม ที่ประดิษฐานภายในวดันั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ท าให้ผูค้นเล่ียมใส 
ศรัทธาพากนัมากราบไหว้
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น าท่านสู่ ตลำดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณ
สยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้
ที่น่ี และนอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงั
เตม็ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
จนได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน เพ่ือเดินทำงกลับ 

 

 

01.25 น. ✈น ำคณะท่ำนสมำชิกเดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395 
 (ไม่มีอำหำรและเคร่ืองด่ืมบริกำรบนเคร่ืองบิน) 

04.25 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภำพพร้อมควำมประทับใจ 

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 2562 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พฤหัส-จันทร์ 03 - 07 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

ศุกร์-องัคำร 11 - 15 ต.ค. 62 16,555 16,555 4,500 

พฤหัส-จันทร์ 24 - 28 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 
 

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน กรณต่ีำงชำติช ำระเพิ่ม 3,000 บำท  
ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ  1,500 บำท/ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน   

ช ำระที่สนำมบินดอนเมืองก่อนออกเดินทำง* 
ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** 

ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน 
 

 

 

วันที่ห้ำ  สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพ (สนำมบินดอนเมือง) 

 หมำยเหตุ...กรณทีี่ไต้หวันยกเว้นค่ำวซ่ีำให้น้ันทำงไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพำะวีซ่ำนักท่องเที่ยวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้

พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ....หำกใช้พำสปอร์ตข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำ (มค่ีำใช้จ่ำย) 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

  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)์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน ช ำระทีส่นำมบินดอนเมือง
ในวันเดินทำง ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน  
**ไม่ได้บังคบั** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
 

  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมหน้ำพำสฯ ภำยใน 2 วัน หลังจำกท ำกำรจอง 
และช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน 
**กรณเีดินทำงช่วงวันหยุดยำว เช่น สงกรำนต์ ปีใหม่ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท** 

2. หำกลูกค้ำท ำจองเกนิ 20 ท่ำน ท่ำนที่ 21 เป็นต้นไปช ำระเพิ่ม 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่ำน 
แม้ว่ำท่ำนจะจองทัวร์มำคนละบริษัทก็ตำม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช ำระเพิ่มตำมเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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กำรยกเลิก 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำย

มัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลิกจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำยังไม่มีกำรย่ืนวีซ่ำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 
วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

2. กรณีต้องท ำวีซ่ำ ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มี
กำรย่ืนวีซ่ำไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำน้ัน โดย
ต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

3.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือต๋ัว 3,000 บำท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ำมันเช้ือเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำที่ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นต้น โดยต้องแจ้งทำง
บริษัททรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

หมำยเหตุ 
1.  จ ำนวนผู้เดินทำงข้ันต ่ำผู้ใหญ่ 30 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. รำยกำรท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทำงเป็นส ำคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เช่น พำยุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำร
เจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณทีี่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆมำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7.  รำคำนี้คดิตำมรำคำต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำ
ต๋ัวเคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

8. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่ำน้ัน 
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9. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร , ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว 

10. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจำกต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำ
ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีี่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำน้ัน 

ข้อควรระวัง  
-กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศไต้หวัน กับเจ้ำหน้ำที่ทกุคร้ัง 
-กรณลูีกค้ำที่ต้องเดินทำงด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เทีย่วบิน  
หรือตรวจสอบกับทำงออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ที่ช ำระกับผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระ
ต่อให้กับทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนที่เทีย่วต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกัน ฉะน้ันหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทกุกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต ่ำ 6 หน้ำ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
หมำยเหตุ: ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกบักำรท่องเทีย่ว  ก ำหนดให้มกีำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จักในนำมของร้ำนรัฐบำล  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจำกมีผลกับรำคำทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม  กำรบริโภคขึน้อยู่กับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน  
หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ ณ วันที่มีกำรลงร้ำนรัฐบำล  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 600 NTD/ท่ำน/ร้ำน 
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***ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคบัใช้วีซ่ำ ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำที่เกิดขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด *** 

  


