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SIGNATURE TAIWAN 5D3N 

มหศัจรรยอ์าลีซาน 
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16.30 น. 📢 สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู7 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

19.30 น. ✈ออกเดินทางส ู ่ไตห้วนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL394 

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตห้วนั หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรียบรอ้ยแลว้ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินพรอ้มรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั 

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง)  

พกัท่ี  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสรุิยนั จันทราหรือ ซนัมนูเลค (Sun 

Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน า้ท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสดุของไตห้วัน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจดุหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจดุส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย น า

ท่านลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมสีเขยีวมรกตของน า้ในทะเลสาบสรา้ง

ความงดงามและความประทับใจใหก้ับนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมากพรอ้มกับใหท้่านนมัสการพระอัฐิท่ี

อญัเชิญมาจากชมพทูวีปและรปูเคารพของ พระถงัซัมจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

เท่ียง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

☛ อทุยานแห่งชาติอาลีซาน นัง่รถไฟโบราณ ชมป่าสนพนัปี 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู่ 

☛ อทุยานเหยห๋ลิ่ว –  หม ู่บา้นโนราณจ่ิวเฟ่ิน – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

☛ ชอ้ปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเจียอ้ี 1 คืน ซินจ ู ๋1 คืน เถาหยวน 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

วนัแรก  กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

วนัท่ีสอง เถาหยวน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา -วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินอ ู่ - เจียอ้ี 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 
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บ่าย จากนัน้ น าท่านกราบไหวส่ิ้งศักดิ์สิทธ์ิท่ี วดัเหวินอ ู่ เพ่ือสกัการะขงจ๊ือเทพ

เจา้แห่งปัญญา เทพกวนอ ูและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์วัดนี้เพ่ิงสรา้งขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแตใ่นปีค.ศ.1945 ไตห้วันไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้าณา

นิคมของญ่ีปุ่นแลว้ รัฐบาลไตห้วันจึงสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือสรา้งวัดเห

วินอู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยสรา้งอาคารย่ิงใหญ่กว่าเดิม และสรา้งให้

ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ท่ีนิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแลว้

น าไปแขวนท่ีก าแพงวัด เชื่อว่าจะท าใหค้รอบครัวปลอดภยัร า่รวยเงินทอง 

การเรียนส าเร็จ และความรกัหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชม

ทศันยีภาพอนังดงาม  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเจียอ้ี ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน มีทิวทศันล์อ้มรอบดว้ย

ภเูขาดา้นหนึ่งและอีกดา้นหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหล่งอทุยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  

Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, แล ะ  Siraya National Scenic Area 

โดยแตล่ะท่ีจะมีความงดงามท่ีแตกตา่งกนัไป 

ค ่า  🍴 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยอาหารจีน 

พกัท่ี  โรงแรม Hotel Hi มาตรฐานระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติอาลีซนั ซ่ึงเป็นอทุยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียง

ท่ีสดุของไตห้วัน อาลีซานเป็นท่ีตดัตน้ไมส้นไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลกูนาน 

หลงัจากนัน้รัฐบาลไตห้วันจึงประกาศใหอ้ารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตัง้แตปี่ ค.ศ.2001 และกลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของเกาะไตห้วัน ดว้ยความสงูของเขาอาลีซาน กว่า 2 ,663 เมตร ท าใหต้อ้ง

เตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะอณุหภมูิจะต า่กว่าปกติ **

ส าหรบัท่านท่ีเมารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาในช่วงก่อนข้ึนอทุยาน

อาลีซนั **เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเสน้ทางที่ไมไ่กลมากนกั แตต่อ้งท า

ใหท้กุท่านรอ้งว๊าวตลอดทาง เพราะตน้สนแตล่ะตน้มีอายรุ่วมพันปี สงูลิ่ว

ขึน้ส ูท่อ้งฟ้า และไมใ่ชม่ีเพียงตน้สองตน้เท่านัน้ท่ีนีเ่ป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นท่ี

เดียว จึงไม่แปลกท่ีอาลีซานจะไดร้ับการอนรุักษ์ใหเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วัน  ไม่พลาด

ไฮไลท ์นัง่รถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพนัปี (ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ-์เดือนมีนาคม ท่าน

สามารถชมดอกซากรุะบานสะพรัง่ ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

วนัท่ีสาม เจียอ้ี - อทุยานแห่งชาติอาลีซาน – นัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี –แวะชิมชา – ไทจง 

- ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 
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เท่ียง  🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในอทุยานอาลีซาน 

น าทกุท่านแวะชิมชาอหูลงท่ี รา้นใบชา ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสดุของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วย

ละลายไขมนัปลกูบนเขาอาลีซานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคน

ไทยนยิมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนดิหนึง่  

จากนัน้ น าท่านไป ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตแห่งนี้มีความเป็นมามากกว่า

รอ้ยปี เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นท่ีชื่นชอบมากท่ีสดุของคนไตห้วัน ตั้งอยู่ดา้นหลังของ

มหาวิทยาลยัฝ่งเจ่ีย เป็นแหลง่รวมตวัของคนทกุเพศทกุวัย รวมไปถึงนกัท่องเท่ียว เป็นตลาดคนเดินท่ี

จ าหน่ายสินคา้ครบครันทั้งเสื้อผา้ เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนท่ีูขึ้นชื่อของท่ีนี่

ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ ไก่ทอดDevil กนุเชียง  เสต็กเนื้อ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงแบรนร์องเทา้ แบรนด์งั 

โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาท่ีไตห้วันถกูกว่าไทยแน่นอน เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการช๊อป

ป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม Hotel Half หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็น

เมืองท่ีเจริญท่ีสดุและเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการ

ท่องเท่ียว  

จากนัน้ น าทกุท่านแวะชิม ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจ าชาติของไตห้วันท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสส้ับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนม

อ่ืนๆอีกมากมาย เชน่ พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ อทุยานเหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล ความยาว1.7 กิโลเมตร ความงดงามของอทุยานหิน

อยู่ตรงรปูทรงของหินท่ีถกูกัดกร่อนตามธรรมชาติ ท าใหหิ้นท่ีอยู่

บริเวณนี้มีรปูทรงตา่งๆ เช่น รปูเสือดาว รปูเห็ด รปูรองเทา้ แตก่อ้น

หินท่ีไดร้ับความนิยมและคนตอ่แถวรอถ่ายภาพดว้ยมากท่ีสดุ คือ หิน

เศียรราชิน ีเป็นหินท่ีรปูทรงสวยงามท่ีสดุ เชื่อกนัว่ามีอายกุว่า 4พนัปี 

วนัท่ีสี่ เมืองไทเป–รา้นพายสปัปะรด–อทุยานเหยห๋ลิ่ว–หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-เจอรเ์มเนียม-

อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน 
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สว่นที่เรียกว่าเศียรราชินเีพราะ สว่นบนของหินไดแ้ตกออกท าใหร้ปูทรงคลา้ยกบัดา้นขา้งของพระราชินี

เอลิซาเบธ  

เท่ียง            🍴  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารดว้ยเมนซีูฟู้ ด 

จากนัน้เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็น

เหมืองแร่ทองค ามากก่อน จึงท าใหม้ีคนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตกุนัมากมายจนในท่ีสดุจ านวนแร่ธาตุ

ตา่งๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือท้ิงไวแ้ตค่วามเป็นอยู่แบบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีนีจ่ะ

เป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน า้ชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ีภาพยนตร ์

Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีนี้จึงท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่ง

นีเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงั  

 
น าท่านเที่ยวชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสขุภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ 

ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบั

ล า้คา่ของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดีต  

จากนัน้ น าท่านสู่ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีตอ้งมาของเมือง

ไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไตห้วัน อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทนู อดีตประธาน

นาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ัฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันใหเ้ทียบเท่า

ระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลังคาทรง 8 

เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลาง

ของจตรุัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบันไดจ านวน 89 ขัน้ เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายใน

จะมีรปูป้ันส าริดของท่านในท่านัง้ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนัน้ยังมีนิศทรรศ

การแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต้่างๆไวจ้ัด

แสดงอีกดว้ย 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือ

สยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้

แฟชัน่แบรนด์ท่ีไดร้ับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 

Puma เป็นตน้เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินอย่างเต็มอ่ิมจใุจอาหาร

เยน็อิสระตามอธัยาศยั 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางส ูส่นามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 
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01.25 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 

 (ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) พกัเด่ียวเพ่ิม 

ผ ูใ้หญ่ เด็ก อาย ุ2 ปีขึ้นไป 

15 - 19 ก.พ. 62 13,777 13,777 4,500 

22 - 26 ก.พ. 62 13,333 13,333 4,500 

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

01 - 05 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

07 - 11 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

08 - 12 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

14 - 18 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

15 - 19 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

21 - 25 มี.ค. 62 13,333 13,333 4,500 

 

*ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหา้ สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 

❖ หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเท่ียว

เท่านัน้เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยืน่วีซ่า(มีค่าใชจ่้าย) 

วีซ่าตามปกต ิ และ พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุหลือไมต่ า่กว่า 6 เดือนนบัจากวันเดินทางนะคะ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้อที่ระบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ี

สนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน   

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 

  

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

1. ในการจองกรณุาช าระค่าทัวรม์ดัจ าทัวรท่์านละ 5,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั 

หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

**กรณีเดินทางช่วงเทศกาล วนัหยดุยาว ช าระค่าทวัรม์ดัจ าทวัรท่์านละ 10,000 บาท** 

2. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะ

เดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบรษิทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิม

ตามเง่ือนไขของบรษิทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิ้น  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น 
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การยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ

จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทัง้สิ้น และในกรณีท่ีออกตัว๋

เครื่องบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ัง้หมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

บรษิทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรอืมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน 

แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไป

ลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

3 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทน

ไดใ้นวนัเดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 

1 ใบ + สว่นต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และบรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้าย

ไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ

 

1.  จ านวนผ ูเ้ดินทางขัน้ต ่าผ ูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น 

ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอย ู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจาก

อบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอย ูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหา

รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผ ู้มี

จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้

ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทกุ

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  

เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนั

เวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ช าระกบัผ ูจ้ดั เป็นการช าระขาดก่อน

เดินทางและผ ูจ้ดัไดช้ าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อน

ออกเดินทางเช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอื

ไดร้บัการปฎิเสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงินทกุกรณี 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 

เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียว  ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์ินคา้

พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่านแวะชม  การบรโิภคข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและ

ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัท่ีมีการลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น

จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอเก็บ

ค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 

 


