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LOVER TAIWAN 5D3N 

 

 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิอู่ 

☛ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITIONหรือหมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป 101   

☛ อุทยานเหย๋หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 

☛ ช้อปป้ิง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ ตลาดซ่ือหลนิ และ ตลาดซีเหมินติง 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG 

☛ พกัไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เทีย่วเต็มไม่มีอสิระ 
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16.30 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการ
บิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

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

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพ่กั (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่
ไทย 1 ชัว่โมง)  

พกัที่  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว 

เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกต

ของน ้าในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากพร้อมกบัให้ท่าน

นมสัการพระอฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวปีและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วดัพระถังซัมจั๋ง 

วนัแรก  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมทีพ่กั 

 
 

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

 
 
 
 

วนัทีส่อง    เถาหยวน – ผูหลี ่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วดัเหวนิอู่ – ร้าน 
      ใบชา – ไทจง - ช้อปป้ิงฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ 
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เทีย่ง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวนิอู่ เพื่อสักการะขงจ๊ือเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพ

เจา้แห่งความซ่ือสัตยว์ดัน้ีเพิ่งสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ไดอ้ยู่ภายใต้

อาณานิคมของญ่ีปุ่นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวดัเหวนิอู่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กวา่เดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากข้ึนไฮไลทท่ี์นิยมคือ การซ้ือกระด่ิง เขียนช่ือ

ตวัเองแลว้น าไปแขวนท่ีก าแพงวดั เช่ือว่าจะท าให้ครอบครัวปลอดภยัร ่ ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และ

ความรักหวานช่ืนโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  
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น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงท่ี ร้านใบชา ชาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลาย

ไขมนัปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดเรียบร้อยท่ีสุดในไต้หวนั

เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมีความ

คึกคกัอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมี
ความน่าสนใจอยูท่ี่ความเป็นทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตล์Street Food อาหารท่าน
เล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ี เช่น ชานมไข่มุก  ท าใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไตห้วนัเองและ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ดว้ยความท่ีฟงเจ๋ียไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกลก้บั
มหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้แฟขัน่วยัรุ่น นกัศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการช้อปป้ิง
เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  

 
                   

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
พกัที ่   โรงแรม HOTEL HALF  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม    ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION –  
พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  เพื่อเท่ียวชม ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA 
EXPOSITION (เทศกาลเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 03 NOV 18 - 24 APR 19) งานจดัแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และ
ดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวนั ถูกจดัข้ึนคร้ังแรกในปีค.ศ. 2010 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
นักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและต่างประเทศกว่า 8 ล้านคน โดยในปี 2018 จะถูกจัดข้ึนภายในวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2019 บนพื้นท่ีรวมกวา่ 600,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีอุทยาน
และสวนสาธารณะกว่า 3 แห่งคือ Houli Horse Ranch & Forest Park , Fengyuan Huludun Park และ Waipu 
Park โดยมีธีมงานหลกัในเร่ือง “ความเขียว, ธรรมชาติ, และผูค้น” มีสโลแกนว่า “ฟังเสียงการผลิบาน” 
สถานท่ีจดังานแบ่งเป็นส่ีบริเวณหลกั ตั้งเป้าไวใ้นการดึงดูดผูเ้ขา้ชมกวา่ 8 ลา้นคน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชม
งานและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

**หมายเหตุ** : ส าหรับท่านทีเ่ดินทางพเีรียด 24-28 เม.ย. เป็นต้นไป จากท่องเที่ยวเทศกาลดอกไม้นานาชาติ เปลีย่นเป็น
เดินทางท่องเทีย่วหมู่บ้านสายรุ้งแทน  

**หมู่บ้านสายรุ้ง** อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบภาพศิลปะและการถ่ายรูป แนว ชิคๆ 
คลูๆ หา้มพลาด สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผา่นศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่
ท่ีไตห้วนั บา้นท่ีสร้างข้ึนแบบง่าย ๆ จากวสัดุทัว่ไป แต่ไดร้ะบการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่าง ๆ ดว้ยสีสันสดใส
ตามผนงัก าแพงบา้นเป็นท่ีสนใจ ท าใหมี้ช่ือเสียงกลายเป็นอีกแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจง ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่ขาดสาย 

จากนั้น  น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เช่น พายเผอืก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึน้ตึก ชมววิช้ัน 
89 ท่านใดต้องการขึน้ชมววิกรุณาติดต่อไกด์ทีดู่แลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด
ในไตห้วนัมีความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพื้นดินตามช่ือและชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว ดา้นขา้งตึก
จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั 
ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศัย 
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จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ เป็นตลาดนดักลางคืนท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดในไทเป เป็นแหล่ง
รวมของกินข้ึนช่ือนานาชนิด นอกจากนั้นยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ ให้ได ้ ชอ้ปกนัอยา่งจุ
ใจ ท่ีส าคญัคือราคาถูก ของฝากยอดนิยม  

 

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยใน
การไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคน
ไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีติด
กับทะเล โดยการเซาะของน ้ าและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่
จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอุทยานเหย๋หลิว หินรูปมงักร หิน
รูปเห็ด ท่ีใครมาเยอืนแลว้ตอ้งถ่ายรูปคู่ 

 

เทีย่ง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูซีฟู้ด 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็น
เหมืองแร่ทองค ามากก่อน จึงท าใหมี้คนเขา้มาขดุทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆ ก็
ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดัง่เดิมให้ได้เห็น โดยบรรยากาศท่ีน่ีจะเป็น
บา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ าชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยร้านคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation 

วนัทีส่ี่        ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเน่ียม – อุทยานเหย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - COSMETIC – 
      อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน 
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เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีน้ีจึงท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั  

 

จากนั้นแวะศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัให้
ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ท่ี 

จากนั้นน าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ
ไตห้วนั อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี 
เจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันาความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมี
หลังคาทรง 8 เหล่ียมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้ งสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ และ
ดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านใน
ท่านัง่ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นาย นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการแสดงประวติัภาพถ่ายแต่ละช่วง
ชีวติของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 
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น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณ
สยามนั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไว้
ท่ีน่ี และนอกจากจะเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงั
เตม็ไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 

 

 

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

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 
 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 2562 ราคา 

วนัทีห้่า  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

❖ หมายเหตุ...กรณีทีไ่ต้หวันยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ันทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวซ่ีานักท่องเทีย่วเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้

พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีา (มีค่าใช้จ่าย) 
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ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พฤหัส-จนัทร์ 18 - 22 เม.ย. 62 14,555 14,555 4,500 

ศุกร์-องัคาร 19 - 23 เม.ย. 62 14,555 14,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 25 - 29 เม.ย.62 14,555 14,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 16 - 20 พ.ค. 62 13,999 13,999 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 04 - 08 ก.ค. 62 12,222 12,222 4,500 

พุธ-อาทิตย์ 10 - 14 ก.ค. 62 12,222 12,222 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 18 - 22 ก.ค. 62 12,222 12,222 4,500 

ศุกร์-องัคาร 09 - 13 ส.ค. 62 14,777 14,777 4,500 

ศุกร์-องัคาร 16 - 20 ส.ค. 62 12,222 12,222 4,500 

ศุกร์-องัคาร 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 12,222 12,222 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 05 - 09 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 12 - 16 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส-จนัทร์ 03 - 07 ต.ค. 62 13,999 13,999 4,500 

อาทิตย์-พฤหัส 13 - 17 ต.ค. 62 14,999 14,999 4,500 
 

**หมายเหตุ** : ส าหรับท่านทีเ่ดินทางพเีรียด 24-28 เม.ย. เป็นต้นไป จากท่องเที่ยวเทศกาลดอกไม้นานาชาติ เปลีย่นเป็น
เดินทางท่องเทีย่วหมู่บ้านสายรุ้งแทน  
 

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

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
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  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 าระทีส่นามบินดอนเมือง
ในวนัเดินทาง 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 2 วัน หลังจากท าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 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 
แม้ว่าท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษัทกต็าม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิม่ตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัด
จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ( ไม่นบัรวมวนัเสาร์ 
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อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอ
คืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
1.  จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย
, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศไต้หวนั 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 *** 

 

 


