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23.45 น.  📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 -8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา !! – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 

☛ ช้อปป้ิงตลาดฝ่งเจ่ียไนท์มาร์เกต็ และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เกต็ 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอสิระ  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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03.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสายการบินThai Lion Airเทีย่วบินที ่SL398 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

08.00 น. ☛ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง หลงัผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาท่ีไตห้วนัเร็ว

กว่าไทย1 ชั่วโมง) ไต้หวนัเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้ งอยู่ห่างจากฝ่ังด้าน

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวชิ และชานม ชานมขึน้ช่ือของไต้หวนัทีไ่ม่ควรพลาด 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน ้ าจืดธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั   ตั้งอยู่กลาง

ภูเขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีช่ือวา่ กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะ

ท่ีเล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรง

คลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยนัจันทรา มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามจนไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือมีพื้นน ้ าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลงัเป็นภูเขา

สูงอุดมไปดว้ยพื้นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านสักการะอฐิัของพระ

ถงัซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงแต่เดิมอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ไดถู้ก

ญ่ีปุ่นยดึครองไปตั้งแต่สมยัสงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัจีน ปัจจุบนัไดมี้การตกลงใหแ้บ่งส่วนหน่ึงไวท่ี้ญ่ีปุ่นเพื่อให้

คนญ่ีปุ่นไดรู้้จกัพระถงัซมัจัง๋บา้งและอีกส่วนนึงน ากลบัมาไวท่ี้ไตห้วนั 

วนัทีส่อง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ช้อปป้ิงฟงเจ่ีย

ไนท์มาร์เกต็ 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 
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เทีย่ง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาปสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชาว

ไตห้วนั ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีมี

อุปนิสัยเป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวติ รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนบัถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือ

กนัว่าบารมีของท่านสามารถ ขจดัภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดจากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง 

ลกัษณะของวดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวั

วิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยูด่า้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั

ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  
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น าทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น

ของฝากชนิดหน่ึง ก่อนจะน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดเรียบร้อยท่ีสุด

ในไตห้วนัจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมีความ

คึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

จากนั้นน าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ฝงเจ่ียไนทม์าเก็ตเป็นตลาดท่ีมีมานานกวา่ 100 ปี เป็นตลาด

กลางคืนท่ีคึกคกัมีทั้งวยัรุ่นไต้หวนัและนักท่องเท่ียวต่างชาติหลังไหลเข้ามา มีสินค้าส าหรับทุกเพศ ทุกวยั 

โดยเฉพาะวยัรุ่นเน่ืองจากตั้ งอยู่ใกล้มหาลัยฝ่งเจ่ีย เป็นตลาดคนเดินท่ีจ าหน่ายสินค้าครบครันทั้ งเส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  

สเต็กเน้ือ และเตา้หู้เหม็น รวมไปถึงรองเทา้แบรน์ดงั เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง อิสระอาหารเย็น

ตามอธัยาศัย 

 

พกัที่   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ีเจริญ

ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว น าทุกท่านแวะ

ชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติ

กลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat 

(ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 

ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 

เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 

89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านัง่ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหาร

ยนืเฝ้าไว2้ นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวติของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึง

ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย  

 

วนัทีส่าม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม 

– วดัหลงซานซ่ือ – ช้อปป้ิงตลาดซีเหมินติง 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 
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จากน านั้นท่านสู่ ศูนย์ศิลปะฮวาซาน เดิมทีเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหร่ีแต่ปัจจุบนัถูกปรับโฉมให้กลายเป็น

พื้นท่ีส าหรับจดัแสดงนิทรรศการงานศิลปะแขนงต่างๆ ซ่ึงผสมความเก่าเรโทรกบัผลงานศิลปะสมยัใหม่ จน

กลายเป็นแหล่งเดินเล่นยอดนิยม นอกจากน้ียงัมีโรงภาพยนตร์ SPOT Huashan แกลเลอร่ี ลานแสดงดนตรี 

ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเส้ือผา้ ร้านของท่ีระลึก ใหไ้ดม้าชอ้ปกนัแบบเพลินๆ และยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย จนท า

ใหท่ี้น่ีกลายเป็นสถานท่ีถ่ายภาพพรีเวด้ด้ิงยอดนิยมของคู่รักชาวไทเป   

เทีย่ง  🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 

ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวัอาคาร

มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วน

ของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 

ตามอธัยาศัย 

 

น าท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ

ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั

มาตั้งแต่ในอดีต  
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จากนั้น จากนั้นจากนั้นน าท่านต่อไปยงั วดัหลงซันซ่ือ หรือวดัเขามังกร  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง มีอายุกวา่ 

300 ปี  ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซันซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน  แต่

ปรากฏว่า พระโพธิสัตวก์วนอิม ท่ีประดิษฐานภายในวดันั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ท าให้ผูค้นเล่ียมใส 

ศรัทธา พากนัมากราบไหว ้นอกจากน้ียงัมีเทพเจา้ท่ีมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา 

ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัในดา้นของความรัก 

 

 น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปป้ิงยิดฮิตของวยัรุ่นไต้หวนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือน
บริเวณสยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้
ท่ีน่ี และนอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็ม
ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลิน
อย่างเต็มอิม่จุใจ อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 
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พกัที่   โรงแรม Goodnight Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.45 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL399 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

13.35 น. ☛ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

หมายเหตุ...กรณีทีไ่ต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่ว 

เพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มี

ค่าใช้จ่าย) 



BEST PRICE TAIWAN 4 วนั 2คืน BY SL ON AUG-DEC 19 หนา้ 10 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

เสาร์ – องัคาร 19 - 22 ต.ค. 11,111 11,111 3,000 
เสาร์ – องัคาร 26 - 29 ต.ค. 11,111 11,111 3,000 
เสาร์ – องัคาร 09 - 12 พ.ย. 10,999 10,999 3,000 
เสาร์ – องัคาร 23 - 26 พ.ย. 10,999 10,999 3,000 
องัคาร – ศุกร์ 17 - 20 ธ.ค. 11,111 11,111 3,000 

พฤหัสบด ี– อาทิตย์ 26 - 29 ธ.ค. 14,444 14,444 3,000 
เสาร์ – องัคาร 28 - 31 ธ.ค. 18,888 18,888 3,000 

 

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

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
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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)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมืองใน
วนัเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง  
2. หากลูกค้าท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่30 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 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณต้ีองท าวซ่ีา ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวซ่ีาไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 



BEST PRICE TAIWAN 4 วนั 2คืน BY SL ON AUG-DEC 19 หนา้ 15 

หมายเหตุ 

1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การ
ถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ 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. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 
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14. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวนั ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ขึน้ไปก่อนการเดินทาง 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  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ

แยกตัวออกจากคณะ ณ วนัที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้ตาม

จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 
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