
 
 
 
 
 

 

Wow!!! Taiwan 4D2N 
โดยสายการบนิไทยไลออนแอร(์SL) 

 

 

 

 

 

-สถานรีถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ-ีอทุยานเหยห่ล ิว่-หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101  

-ชอ้ปป้ิงตลาดตลาดซือ่หลนิ และ ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

-บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิTHAI LION AIR น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

-พกัเถาหยวน2คนืเทีย่วเต็มไมม่อีสิระ  

 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

 

 
 
 

 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั มีกรุงไทเปเป็น
เมืองหลวง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาท่ีไตห้วนั
เร็วกวา่ไทย1 ชัว่โมง)ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศ
ไทยประมาณ 12 เท่า ตั้ งอยู่ห่างจากฝ่ังด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูเบอร์เกอร์ และเคร่ืองด่ืม  จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วอุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วนั มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้ า
ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง      จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนัเป็น

วนัแรก       กรงุเทพ – สนามบนิดอนเมอืง     

วันทีส่อง    สนามบนิเถาหยวน –เหยห๋ลิว่ –หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-สถานรีถไฟสายประวัตศิาสตร-์ 
เจอรเ์มเนยีม-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็-ซือ้หลนิไนทม์ารเ์กต 



 
 
 
 
 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ 
ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมววิทิวทศัน์ 

เทีย่ง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทยเป จุดท่องเท่ียวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวตัิศาสตร์ผิง
ซี (อยูร่ะหวา่งสถานีซือเฟ่ินและสถานีตา้หวั ช่ือ “ซือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งช่ือตามครอบครัวดงัเดิมของผูท่ี้พฒันาพื่นท่ี
แห่งน้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสาย
เก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือ
เขียนค าอธิฐานในกระบอกไม่ไผ่ (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  
สะพานแขวน Jing-anเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของเมืองผิงซี ถา้ยืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสาย
เก่าผิงซีและแม่น ้ าจีหลงไดอ้ยา่งชดัเจนน าท่านแวะศูนย ์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม)ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อ
สุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี
ชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ   แลว้น าท่านเดินทางสู่ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของไตห้วนั เป็น
อาคารสีขาวทั้งส่ีด้าน มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้ าเงิน
แบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จตุัรัส
เสรีภาพ มีบนัไดด้า้นหน้า 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านนายพลเจียง ไค
เช็ก อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาวไตห้วนั ผูพ้ฒันาความเจริญ
ใหไ้ตห้วนัเทียบเท่าประเทศอ่ืนในระดบันานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธ์ิในท่านัง่ ใบหนา้ยิม้
แยม้ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการหนา้รูปป้ันท่านนายพล 
เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ีจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ตลาด
ยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ใหท้่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา
ในการช้อปป้ิงอนัมีค่าของทุกท่าน อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกัท่ีโรงแรม BALEN HOTEL    หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

เชา้                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นน าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพาย
สับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมประจ าชาติช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็น
ท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีและยงัมีขนม
อีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงใน
แลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิว
กรุณาติดต่อไกด์ทีดู่แลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั 
และสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก จึกไทเปมีทั้งหมด 101 ชั้นตามช่ือ และชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น

วันทีส่าม      ไทเป – รา้นพายสปัปะรด –ตกึไทเป 101- เครือ่งส าอาง – ตลาดปลาไทเป – 
 วัดหลงซนัซือ่- ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ 
 

 



 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

โดยชั้น 1-5  จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ  ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวหลงั 

กลางวนั          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นท าทุกท่านสู่ ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET)  เป็นตลาดติดแอร์ ภารกิจท่ีตอ้งท าเม่ือมาตลาด

แห่งน้ี คือ การมาทานซูชิท่ีร้านภายในตลาดติดแอร์แห่งน้ี และยงัมีโซนอาหารสด ไวบ้ริการอีกดว้ย  เป็นตลาด
ท่ีอาหารทะเลสดท่ีสุดในไทเปอีกด้วย  จากนั้นน าท่านต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เป็นวดัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในไทเป  ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซันซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความ
เสียหายยบัเยิน  แต่ปรากฏว่า พระโพธิสัตวก์วนอิม นั้นกลบัไม่ได้รับความเสียหายเลย ท าให้ผูค้นเล่ียมใส 
ศรัทธา พากนัมากราบไหว ้หลงัจากนั้นน าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านคา้ สไตล์ไตห้วนัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีให้ท่านได ้ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวนั เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
วยัรุ่น ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั มีฉายาวา่ ฮาราจุกุแห่งไทเป เป็นแหล่งก าเนิดแฟชัน่ของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาว
ไตห้วนั  ท่านสามารถเลือกช้อปป้ิงสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนมท่ีไดรั้บความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, 

Nike, Puma เป็นตน้เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.55 น. น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL399 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

14.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

1-4 เมษายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

8-11 เมษายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

17-20 เมษายน 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

วันทีส่ ี ่สนามบนิเถาหยวน – ดอนเมอืง 

หมายเหต.ุ..กรณีทีไ่ตห้วันยกเวน้คา่วซีา่ใหนั้น้ทางไตห้วนัสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซีา่นักทอ่งเทีย่วเทา่นัน้
เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทางเทา่นัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนนิการยืน่ 

วซีา่ตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางนะคะ 



 
 
 
 
 

 

22-25 เมษายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

6-9 พฤษภาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

13-16 พฤษภาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

18-21 พฤษภาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

20-23 พฤษภาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

1-4 มถินุายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

3-6 มถินุายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

8-11 มถินุายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

10-13 มถินุายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

17-20 มถินุายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

24-27 มถินุายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

1-4 กรกฎาคม 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

8-11 กรกฎาคม 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

15-18 กรกฎาคม 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

22-25 กรกฎาคม 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

5-8 สงิหาคม 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

2-5 กนัยายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

9-12 กนัยายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

16-19 กนัยายน 2561 9,555 9,555 9,555 3,000 

23-26 กนัยายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

30 กนัยายน-3 ตลุาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

7-10 ตลุาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

15-18 ตลุาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 

23-26 ตลุาคม 2561 11,111 11,111 11,111 3,000 

 

*คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น   ทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 



 
 
 
 
 

 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท   

 (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

ค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระที่
สนามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

  1..ในการจองกรณุาช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากไดรั้บใบแจง้หนี ้เนือ่งจากราคา
นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิการันตีการจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่น
เดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ต ัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้ 

 

 ( ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ )  เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิ

ล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋วหรอืขอคนืค่า

ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

1.1ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

 บรษัิทฯ จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

1.2ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไป 

ลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 

1.3ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนได ้

ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

+ สว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ และบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไป 

ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

2.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

3.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.การยกเลกิ 
4.1ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจ า 
4.2ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
4.3ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี
การการันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 
ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 
ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

หมายเหต ุ
 

1. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าผูใ้หญ ่30 ทา่นขึน้ไป เทีย่วบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น  
ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื 
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด 
หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ 
เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ 
บรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ 
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ 
เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ 
ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค ์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง 
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน 
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ 
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
11.เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม 
คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

12.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ 
ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้  
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
14.มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท   
เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

ขอ้ควรระวัง  

-กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เทีย่วบนิ  

หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสนิใจซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีช่ าระกบัผูจั้ด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทางและผูจั้ดไดช้ าระ

ตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนัฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม

เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้
พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 
เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั
ออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู 
หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด*** 

 


