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OH MY GOD !! 
TAIWAN TAROKO ถกูเวอร ์ๆ  
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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 

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

 
 

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมทีพ่กั 

 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 

☛ แช่น า้แร่ผ่อนคลาย Jiaoxi Hot Spring Park 

☛ ด่ืมด ่าววิทวิทศัน์แสนงามแนวชายฝ่ังทะเลแปซิฟิก ณ จุดชมววิ หน้าผา Qingshui 

☛ เยือน Jimmy Square รูปชิค ชิค คู่การ์ตูนสุดน่ารัก สไตล์ Jimmy Liao –ชมหาดหินกรวดแปลกกตา หาด Qixingtan 

☛ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติอนังดงาม ธารน า้ หุบเขาหินอ่อน ที่คุณต้องห้ามพลาด ณ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 

☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ไหว้พระขอพรพระโพธิสัตว์กวนอมิ วดัหลงซาน 

☛ ช้อปป้ิง สุดฟิน ตลาดกลางคืน East Gate ตลาดซีเหมินติง และ Mitsui Outlet 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เทีย่วเต็มไม่มีอสิระ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

19.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
พร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพ่กั  
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง)  
พกัที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียวซี เมืองเล็ก ๆ เมืองน ้ าพุร้อนท่ีมีบ่อน ้ าร้อนทัว่ทั้งเมือง ตั้ งอยู่ในเขตเทศมณฑลอ๋ีหลาน ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไตห้วนั มีภูเขาลอ้มรอบ 3 ดา้นและอีกหน่ึงดา้นเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก อยูห่่างจากเมืองไทเป

ประมาณราว ๆ  1 ชัว่โมง น าท่านเดินทางสู่ Jiaoxi Hot Spring Park อิสระให้ทุกท่านแช่น ้ าอุ่น ๆ ผ่อนคลายความเม่ือยล้า  

บ่อน ้าร้อนท่ีน่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีสามารถซึมผา่นผวิหนงัท าใหผ้อ่นคลายสบายตวั พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Jimmy Square เป็นสถานีท่ีตกแต่งเป็นธีมตวัการ์ตูนจาก นกัเขียน นกัวาดภาพ นกัเล่าเร่ือง อนัโด่งดงัของ

ไตห้วนั Jimmy Liao มีผลงานหนงัสือภาพออกมามากมาย ดว้ยลายเส้นละเอียดเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบดว้ยตวัหนงัสือสั้นแต่

แฝงแนวคิดและปรัชญา สร้างแรงบนัดาลใจให้ใครหลาย ๆ คน Jimmy Square แห่งน้ี ตกแต่งไดแ้สนน่ารัก ส าหรับท่านไหน

ท่ีชอบถ่ายรูป และเป็นแฟนหนงัสือภาพของ Jimmy Liao หา้มพลาดโดยเด็ดขาด 

เทีย่ง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลยีน เมืองใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนทางตะวนัออกเป็น

แนวชายฝ่ังติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิกยาวตลอดเหนือจรดใต ้ฮวัเหลียนถูกยกให้เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีสวยท่ีสุดในไตห้วนั ดว้ย

ทศันียภ์ายอนังดามของแนวชายฝ่ังแวดลอ้มไปดว้ยภูเขา ส านกัข่าว CNN เคยจดัให้ฮวัเหลียนเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงามท่ีสุดในเอเชีย น าท่านแวะจุดชมววิ หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อยูบ่ริเวณไฮเวยข์องเมืองฮวัเหลียน อีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวริมชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีสวยงามของไตห้วนัมีความยาวประมาณ และหนา้ผาสูงกวา่ 1,000 เมตร ตั้งฉากคู่กบั

ทอ้งทะเลสีครามอิสระใหท้่านไดเ้ก็บความววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามจบัใจเป็นท่ีระลึก  

วนัทีส่อง    เถาหยวน – เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park –อีห๋ลาน – Jimmy Square –ฮัวเหลยีน – หน้าผา Qingshui –
ถนนคนเดิน  Old Railway - ตลาดกลางคืน East Gate 



 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน  Old Railway ในปี ค.ศ. 1976 เม่ือไตห้วนัไดท้  าเส้นทางรถไฟใหม่ ทางเช่ือมเมืองฮวาเหลียน

กบัไถตง สายเก่าน้ีถูกปล่อยทิ้งร้าง จนเม่ือปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลเมืองไดป้รับปรุงพื้นท่ีส่วนน้ีใหม่ใหเ้ป็นถนนคนเดิน มีชอ้ปขาย

เส้ือผา้แฟชัน่ และของประดบักุ๊กก๊ิกน่ารักตามรายทาง เดินลดัเลาะตามถนนรอบ ๆ รางรถไฟเก่ายงัมีเป็นร้านคา้และคาเฟ่ซ่อน

ตวัอีกมากมาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ ตลาดกลางคืน East Gate อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงและเพลิดเพลินไปกบัการล้ิมรสอาหารทอ้งถ่ิน ตลาดแห่ง

น้ีถูกจดัแบ่งโซนและพื้นท่ีไวอ้ยา่งเป็นระเบียนเรียบร้อย แบ่งเป็น โซนอาหาร โซนเกม มีอของกินหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือก

ลองล้ิมชิมรส 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
พกัที ่   โรงแรม LIGA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หาดซีซิงถันหรือ ทะเลสาบเจ็ดดาว แนวชายหาดทอดยาวโคง้เป็นรูปพระจนัทร์ยาวกวา่ 20 กม. หาดซีซิงถนั

แห่งน้ีมีชายหาดเป็นหินและก้อนกรวด ไม่เหมาะส าหรับลงเล่นน ้ าเพราะเป็นแนวหาดตดัลึกลงสู่ทะเล แต่มีวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม นกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัผอ่น ชมความงาม บางช่วงของแนวชายหาดจดัเป็นสวนสาธารณะ มีสตรีทเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋
ไก๋ มีเส้นทางส าหรับป่ันจกัรยานเล่นชมหาดกินลมชมววิไดอี้กดว้ย 

วนัทีส่าม     ฮัวเหลยีน – หาด Qixingtan – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet 



 

 
เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน  น าท่านเขา้สู่ อุทยานทาโรโกะ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไตห้วนั  ท่ีมีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นท่ีสามเมือง ไดแ้ก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้
ผาและหุบเขาหินอ่อน ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านตอ้งมาเห็นดว้ยตวัท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะ
ไม่เห็นถึงความอลงัการและยิง่ใหญ่ของอุทยานทาโรโกะไดเ้ลย ยิง่ท่านไดช้มวิวท่ีน่ีแบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึง
จะเก็บไดค้รบทุกความรู้สึกของการมาเยอืนอุทยานทาโรโกะ      



 

 
                      
จากนั้น น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

 น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี
รสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตงัเม) 
ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าทุกท่านช้อปป้ิงแบบจัดหนักจัดเต็มกันท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้ งหลาย ซ่ึงท่ีน่ีถือว่าเป็น 
Shopping center ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือของไตห้วนั ท่ีน่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญ่ีปุ่น ไตห้วนั และ 
แบรนด์ชั้นน าทัว่โลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE , 
NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีแห่กนัมาลดราคากนัอยา่งจุใจ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม HIGHNESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียน
ของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้น น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเช็คสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนั
ให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้ง

วนัทีส่ี่        ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเน่ียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – 
     วดัหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน 



 

สง่าอยูต่รงกลางของจตุัรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูป
ป้ันส าริดของท่านในท่านัง่ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นาย นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละ
ช่วงชีวติของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 

 

เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู ไต้หวนั 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใดต้องการขึ้น
ชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 
เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท า
หน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ 
ร้านอาหารต่างๆ  อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศัย 



 

 
 

จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ทุกท่านไดเ้ลือกช้
อปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

น าท่านเดินทางท่านต่อไปยงั วดัหลงซันซ่ือ หรือวดัเขามังกร  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง มีอายกุวา่ 300 ปี  ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยนิ  แต่ปรากฏวา่ พระโพธิสัตวก์วนอิม 

ท่ีประดิษฐานภายในวดันั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ท าใหผู้ค้นเล่ียมใส ศรัทธาพากนัมากราบไหว้

 



 

น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซ่ึงเป็น
ศูนยร์วมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท่ี้น่ี และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้าน
เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเตม็ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์
ชาวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 

 

 

01.25 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL395 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พฤหัส-จนัทร์ 03 - 07 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 

ศุกร์-องัคาร 11 - 15 ต.ค. 62 16,555 16,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 24 - 28 ต.ค. 62 14,555 14,555 4,500 
 

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

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 

 

 

วนัทีห้่า  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

 หมายเหตุ...กรณีทีไ่ต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่วเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มีค่าใช้จ่าย) 



 

 

 

 



 

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)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินดอนเมืองในวนั
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
 

  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง และช าระค่า
ทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

**กรณเีดินทางช่วงวนัหยุดยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกค้าท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นต้นไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกนิ 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะ

จองทวัร์มาคนละบริษัทกต็าม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษัท 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 



 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้า

ผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับ
รวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวซ่ีาไป
แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน  โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู้ยกเลกิต้องรับผดิชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง 
(ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนผู้เดินทางข้ันต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป เทีย่วบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
นีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 



 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

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 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วนัทีม่ีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

  


