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SIGNATURE TAIWAN 5D3N 

มหศัจรรยอ์าลีซาน 

 

 

☛ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 

☛ อุทยานเหย๋หลิว่ –  หมู่บ้านโนราณจ่ิวเฟ่ิน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

☛ ช้อปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอี ้1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เทีย่วเต็มไม่มีอสิระ  
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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขา 
ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ไทย 
1 ชัว่โมง)  

พกัที่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็น

แหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน ้ าใน

ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากพร้อมกบัให้ท่านนมสัการพระ

อฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวปีและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วดัพระถังซัมจั๋ง 

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมทีพ่กั 

 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

วนัทีส่อง เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเหวนิอู่ - เจียอี ้
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 
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เทีย่ง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้

แห่งความซ่ือสัตยว์ดัน้ีเพิ่งสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1938 ท่ีผา่นมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตอ้าณานิคม

ของญ่ีปุ่นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวดัเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยสร้างอาคาร

ยิง่ใหญ่กวา่เดิม และสร้างใหอ้อกสไตล์จีนมากข้ึนไฮไลทท่ี์นิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือตวัเองแลว้น าไปแขวน

ท่ีก าแพงวดั เช่ือวา่จะท าให้ครอบครัวปลอดภยัร ่ ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหวา่ง

ทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้น
หน่ึงและอีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic 
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Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละท่ีจะมีความงดงามท่ี
แตกต่างกนัไป 

ค ่า  🍴 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยอาหารจีน 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Hi หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซัีน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั 

อาลีซานเป็นท่ีตดัตน้ไม้สนไซเปรส ล้วนแต่เป็นต้นท่ีมีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาล

ไตห้วนัจึงประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของ

เกาะไตห้วนั ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าให้ตอ้งเตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ 

เพราะอุณหภูมิจะต ่ากวา่ปกติ **ส าหรับท่านทีเ่มารถ แนะน าให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลซัีน **เดิน

เท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเส้นทางท่ีไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งท าให้ทุกท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละตน้มี

อายุร่วมพนัปี สูงล่ิวข้ึนสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองต้นเท่านั้นท่ีน่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นท่ีเดียว จึงไม่

แปลกท่ีอาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษ์ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั ไม่พลาดไฮไลท์ น่ังรถไฟโบราณ

อาลซีาน ชมป่าสนพนัปี  

 

เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลซีาน 

วนัทีส่าม เจียอี ้- อุทยานแห่งชาติอาลซีาน – น่ังรถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ 



Signature Taiwan มหศัจรรย์อาลซีาน 5D3N By SL (SL394) APR-OCT 2019 

น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง  

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งน้ีมีความเป็นมามากกวา่ร้อยปี เป็นตลาด
กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดของคนไตห้วนั ตั้งอยูด่า้นหลงัของมหาวทิยาลยัฝ่งเจ่ีย เป็นแหล่ง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงนักท่องเท่ียว เป็นตลาดคนเดินท่ีจ าหน่ายสินค้าครบครันทั้ งเส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  
เสตก็เน้ือ และเตา้หู้เหม็น รวมไปถึงแบรน์รองเทา้ แบรน์ดงั โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาท่ีไตห้วนัถูกกวา่ไทย
แน่นอน เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช๊อปป้ิง อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Half หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ีเจริญ
ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น   

วนัทีส่ี่ เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิว่–หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไค
เช็ค-ช้อปป้ิงซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความ
งดงามของอุทยานหินอยู่ตรงรูปทรงของหินท่ีถูกกดักร่อนตามธรรมชาติ ท าให้หินท่ีอยู่บริเวณน้ีมีรูปทรงต่างๆ 
เช่น รูปเสือดาว รูปเห็ด รูปรองเทา้ แต่กอ้นหินท่ีไดรั้บความนิยมและคนต่อแถวรอถ่ายภาพดว้ยมากท่ีสุด คือ หิน
เศียรราชินี เป็นหินท่ีรูปทรงสวยงามท่ีสุด เช่ือกนัวา่มีอายุกวา่ 4พนัปี ส่วนท่ีเรียกวา่เศียรราชินีเพราะ ส่วนบนของ
หินไดแ้ตกออกท าใหรู้ปทรงคลา้ยกบัดา้นขา้งของพระราชินีเอลิซาเบธ  

 
เทีย่ง            🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้วยเมนูซีฟู้ด 

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่
ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลย
ยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ า
ชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านคา้สองขา้งทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli 
เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีน้ีจึงท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั  
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น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็คสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันา
ความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมตาม
สถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบั
อายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านั้ งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ 
นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของ
เคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีให้ท่านได้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปป้ิงสินค้า
หลากหลายรวมทั้ งสินค้าแฟชั่นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นต้น
เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 

 

01.25 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL395 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

    
 
 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

เสาร์-พุธ 20 - 24 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

พุธ-อาทิตย์ 24 - 28 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

วนัที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 
 

❖ หมายเหตุ...กรณีทีไ่ต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณเีป็นวีซ่านักท่องเทีย่วเท่าน้ันเพราะฉะน้ัน

ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา(มีค่าใช้จ่าย) 
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ศุกร์-องัคาร 26 - 30 เม.ย. 62 13,999 13,999 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 19 - 23 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 26 - 30 ก.ย. 62 12,999 12,999 4,500 

ศุกร์-องัคาร 04 - 08 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

เสาร์-พุธ 12 - 16 ต.ค. 62 15,999 15,999 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 17 - 21 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 24 - 28 ต.ค. 62 14,999 14,999 4,500 
 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมืองในวนั
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
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ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง และ
ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 
**กรณเีดินทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลูกค้าท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นต้นไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกนิ 20 ท่าน 
แม้ว่าท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษัทกต็าม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน า้มันเช้ือเพลงิ และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าทีไ่ด้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 
7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้เดินทางข้ันต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป เทีย่วบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวนั ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้
ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่ว
ทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบั
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วนัทีม่ีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 
NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

  


