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KING ALISHAN 4D3N BY VZ 

 

 
 

☛ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน น่ังรถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 
☛ ถ่ายรูปชิค ชิค ณ หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
☛ วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
☛ ช้อปป้ิง 3 ตลาดจัดเต็ม ตลาดเจียอีไ้นท์มาร์เกต็ - ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
☛ บินตรงสู่ไทจงโดยสายการบิน VIETJET AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 
☛ พักเจียอี ้1 คืน ไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  
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06.00 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สาย
การบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสมัภาระก่อนการเดินทาง 

09.00 น. ✈ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง ไต้หวัน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ560 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

13.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติไทจง ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาท้องถิ่นไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง ) 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 3 ของมณฑลไตห้วนั 
สู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับท่านที่ช่ืนชอบภาพศิลปะและการถ่ายรูป แนว ชิคๆ คลูๆ ห้าม
พลาด สถานที่แห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภยัมาอยูท่ี่ไตห้วนั บา้นที่
สร้างขึ้นแบบง่าย ๆ จากวสัดุทัว่ไป แต่ไดร้ะบการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่าง ๆ  ดว้ยสีสันสดใสตามผนังก าแพงบา้น
เป็นที่สนใจ ท าใหมี้ช่ือเสียงกลายเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจง ที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยอืนไม่ขาดสาย 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและ
อีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  Alishan National Scenic Area, 
Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละที่จะมีความงดงามที่แตกต่าง
กนัไป  

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี ้- เจียอีไ้นท์มาร์เก็ต 

 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 
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จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืน เป็นแหล่งรวมตวัของคนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึง
นักท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จ  าหน่ายสินคา้ครบครันทั้งเส้ือผา้ และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั รวมไปถึง
แบรน์รองเทา้ช่ือดงั เช่น  ADIDAS NIKE เป็นตน้ 

เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พักที่  โรงแรม ORANGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของ

ไตห้วนั อาลีซานเป็นที่ตดัตน้ไมส้นไซเปรส ล้วนแต่เป็นตน้ที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้น

รัฐบาลไตห้วนัจึงประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั

ของเกาะไตห้วนั ดว้ยความสูงของเขาอาลีซาน กวา่ 2,663 เมตร ท าใหต้อ้งเตรียมตวัเป็นพเิศษในเร่ืองสภาพอากาศ 

เพราะอุณหภูมิจะต ่ากวา่ปกติ **ส าหรับท่านที่เมารถ แนะน าให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึน้อุทยานอาลีซัน **เดิน

เที่ยวชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางที่ไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งท าใหทุ้กท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละตน้มี

อายุร่วมพนัปี สูงล่ิวขึ้นสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองตน้เท่านั้นที่น่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นที่เดียว จึงไม่

แปลกที่อาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั ไม่พลาดไฮไลท์ น่ังรถไฟโบราณ

อาลีซาน ชมป่าสนพันปี  

 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี –ร้านชาอู่หลง – ไทจง - ฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 
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น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซ้ือกลับเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง  

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งน้ีมีความเป็นมามากกวา่ร้อยปี เป็นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ช่ืนชอบมากที่สุดของคนไตห้วนั ตั้งอยูด่า้นหลงัของมหาวทิยาลยัฝ่งเจ่ีย เป็นแหล่ง
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จ  าหน่ายสินคา้ครบครันทั้งเส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  
เสตก็เน้ือ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงแบรน์รองเทา้ แบรน์ดงั โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไตห้วนัถูกกวา่ไทย
แน่นอน เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม Hotel Half หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยูใ่นเขตเมืองหนานโถว เป็น

แหล่งน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไตห้วนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัที่ท่องเที่ยวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน ้ าใน

วันที่สาม ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม – ถ่ายรูปคู่ตึก
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) – ศูนย์เคร่ืองส าอาง - ตลาดซีเหมินติง  
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ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจให้กบันกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมากพร้อมกบัให้ท่านนมสัการพระ

อฐิัที่อญัเชิญมาจากชมพทูวปีและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

 
บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้

แห่งความซ่ือสัตยว์ดัน้ีเพิ่งสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตอ้าณานิคม

ของญี่ปุ่ นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพือ่สร้างวดัเหวนิอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคาร

ยิง่ใหญ่กวา่เดิม และสร้างใหอ้อกสไตลจี์นมากขึ้นไฮไลทท์ี่นิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือตวัเองแลว้น าไปแขวน

ที่ก  าแพงวดั เช่ือวา่จะท าใหค้รอบครัวปลอดภยัร ่ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหว่าง

ทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเที่ยวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพือ่สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใด
ต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงที่สุดในไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าที่กนัการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะแเป็นส่วนของ
ห้างสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตาม
อัธยาศัย 

 

จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ที่น่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที่ 

จากนั้น น าท่านสู่ ย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่แบรนดท์ี่
ได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นตน้เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าทุกท่านสู่ ร้านขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ าชาติของไตห้วนัที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ ให้ท่านเรียนรู้เทคนิคการท าขนมพาย

วันที่ส่ี เถาหยวน – ร้านพายสับปะรด+Workshop - ไทจง - สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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สับปะรดและสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท าพายสับปะรดดว้ยตวัท่านเอง นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
เช่น พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น   
 
จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง เพ่ือเดินทางกลับ 

14.30 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ561 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
17.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 

 

    

 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

ศุกร์ – จันทร์  13 ก.ย. – 16 ก.ย. 62 14,555 14,555 4,500 

พฤหัส – อาทิตย์ 17 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

 

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

ช าระที่สนามบินก่อนออกเดนิทาง*  
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  

 หมายเหตุ...กรณทีี่ไต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณเีป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเท่าน้ันเพราะฉะน้ัน

ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดนิทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา(มีค่าใช้จ่าย) 
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  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวันเดินทาง 
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 และ
ช 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 หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ 
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จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 
7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้เดินทางข้ันต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

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

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

ข้อควรระวัง  
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-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง 
-กรณลูีกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เทีย่วบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

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

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 
NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 


