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รหัสโปรแกรม : 12775  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

Wow Taiwan 4 วนั 2 คืน       

 
 

  
 
 
 

☛ สถานีรถไฟสายประวตัศิาสตร์ผงิซี-อุทยานเหย๋หลิว่-หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101  

☛ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซานซ่ือ 
☛ ช้อปป้ิงตลาดตลาดซ่ือหลนิ และ ซีเหมนิตงิไนท์มาร์เกต็ 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเถาหยวน2คืนเที่ยวเตม็ไม่มอีสิระ  
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23.45 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ

บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 

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

 
03.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL398 

(ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 
08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่า
ไทย1 ชัว่โมง)ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังดา้น
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู แซนวชิ และ ชานมขึน้ช่ือของไต้หวนัที่ไม่ควรพลาด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบนิดอนเมือง 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิว่ –หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน-สถานีรถไฟสายประวตัศิาสตร์ 
ร้านพายสัปปะรด -ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค ามากก่อน จึง
ท าให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  
เหลือท้ิงไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ าชาแบบ
โบราณ เต็มไปดว้ยร้านคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ีภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง 
Spirited Away มาถ่ายท าท่ีน้ีจึงท าใหห้มู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองผงิซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเท่ียวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวตัศิาสตร์ผงิซี 
(อยูร่ะหว่างสถานีสือเฟ่ินและสถานีตา้หัว ช่ือ “สือเฟ่ิน” )ซ่ึงตั้งช่ือตามครอบครัวดงัเดิมของผูท่ี้พฒันาพ่ืนท่ี
แห่งน้ี ไฮไลทข์องการมา ณ ท่ีแห่งน้ี คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีซือเฟ่ินและสามารถเดินเล่นท่ีถนนสาย
เก่า ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซ่ึงมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ตลอดสองฝ่ัง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือ
เขียนค าอธิฐาน (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย) และจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงคือ  สะพานแขวน Jing-an 
เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของเมืองผงิซี ถา้ยนือยูบ่นสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น ้ าจีหลง
ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

จากนั้นน าทุกท่านแวะเยีย่มชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมประจ าชาติช่ือดงัของไตห้วนั มี
รสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียงัมีและ
ยงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม 
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลิน ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาหาร 
หรือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาในการช้อปป้ิงอนัมค่ีาของทุกท่าน อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย

 

พกัที ่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านแวะศูนย ์สร้อยสุขภาพ (เจอร์เมเนียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และ 
สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง 
เคร่ืองประดบัล  ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค หน่ึงในสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของไตห้วนั เป็นอาคารสีขาวทั้งส่ีดา้น มี
หออนุสรณ์ หลงัคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้ าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จตุัรัส
เสรีภาพ มีบนัไดด้า้นหนา้ 89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาว
ไตห้วนั ผูพ้ฒันาความเจริญใหไ้ตห้วนัเทียบเท่าประเทศอ่ืนในระดบันานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทอง
สัมฤทธ์ิในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแยม้ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามของทหาร
รักษาการหนา้รูปป้ันท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

วนัที่สาม    ไทเป -เจอร์เมเนยีม-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค– ตกึไทเป 101 – ศูนย์เคร่ืองส าอาง  
วดัหลงซันซ่ือ- ช้อปป้ิงตลาดซีเหมนิตงิ 
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กลางวนั          🍴 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่าน

ใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน
ไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพ้ืนดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตัว
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว ดา้นขา้งตึกจะ
เป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนดเ์นม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึก
ไทเป 101 ตามอธัยาศัย 
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น าท่านแวะศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี 

จากนั้น น าท่านต่อไปยงั วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง มีอายุกว่า 300 ปี  ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน  แต่ปรากฏว่า พระ
โพธิสตัวก์วนอิม ท่ีประดิษฐานภายในวดันั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ท าใหผู้ค้นเล่ียมใส ศรัทธา พากนั
มากราบไหว ้นอกจากน้ียงัมีเทพเจา้ท่ีมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่า
เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัในดา้นของความรัก 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ีใหท่้านได ้ช้อปป้ิงย่านซีเหมนิตงิหรือสยามสแควร์ไต้หวนั เป็น ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงั

ของวยัรุ่น ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั มีฉายาว่า ฮาราจุกุแห่งไทเป เป็นแหล่งก าเนิดแฟชัน่ของวยัรุ่นหนุ่มสาว
ชาวไต้หวนั  ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิงสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมท่ีได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka 
Tiger, Nike, Puma เป็นตน้ 
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เ พ่ื อ ใ ห้ ท่ าน ไ ด้ เ พลิด เพลิน กับ ก า ร ช้ อป ป้ิ ง อ ย่ าง เ ต็มอิ่ ม จุ ใ จอิ ส ระอ าห าร เ ย็น ต ามอั ธ ย า ศั ย

 
พกัที ่  โรงแรม Good Night Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

10.55 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL399 
 (ไม่มอีาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 
 

 

 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง 

 
 

 

หมายเหตุ...กรณทีี่ไต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้นั้นทางไต้หวนัสงวนสิทธิ์เฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่วเพราะฉะนั้นลกูค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดนิทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มค่ีาใช้จ่าย) 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดวันเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเด่ียว 

อังคาร – ศุกร์ 01 – 04 ต.ค. 11,111 11,111 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 08 – 11 ต.ค. 11,999 11,999 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 15 - 18 ต.ค. 11,111 11,111 3,000 

จันทร์ – พฤหัส 21 - 24 ต.ค. 12,222 12,222 3,000 

อังคาร – ศุกร์ 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 11,111 11,111 3,000 

เสาร์ – อังคาร 02 - 05  พ.ย. 10,999 10,999 3,000 

จันทร์ – พฤหัส 16 - 19 พ.ย. 10,999 10,999 3,000 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น กรณต่ีางชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดนิทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคบั** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมืองใน
วนัเดนิทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บงัคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์เตม็จ านวน พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง  
2. หากลกูค้าท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกนิ 20 ท่าน 

แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทกต็าม ขอสงวนสิทธิ์ให้ช าระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษัท 
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตัว๋เคร่ืองบินการันตกีารจ่ายเงินล่วงหน้าเตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัด

จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มกีารคืนเงินค่ามดัจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มกีารย่ืนวซ่ีา หรือมกีารเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 
วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณต้ีองท าวซ่ีา ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
การย่ืนวซ่ีาไปแล้วหรือมค่ีาใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลกิการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู้ยกเลกิต้อง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
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1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีี่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มสิีทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิเช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัแิละอ่ืนๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มกีารคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณทีี่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

14. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาต ิกรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
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-กรณลีูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบนิ  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกบัผู้จดั เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จดัได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบนิ โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเช่นกนั ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวนั ทางผู้จดัขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมอีายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั 
ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นกัท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบั
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้า
เป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลกูค้าไม่มคีวามประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการ
แยกตวัออกจากคณะ ณ วนัที่มกีารลงร้านรัฐบาล  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงนิ 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

  


