
 

 

TAIWAN FIRST STEP  

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4 วนั 2 คืน 

 

 

 

 

 

 

☛ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา !! – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู่ 

☛ อทุยานเหยห่ลิว -หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน -อนสุรณเ์จียงไคเช็ค 

☛ ชอ้ปป้ิงตลาดฝ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต และ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

☛ บินตรงส ูไ่ทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ําหนกักระเป๋า 20 KG 

☛ พกัเถาหยวน 1 คืน ซินจ ู๋ 1 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ  

 



 

 

 

16.30 น. 📢 สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประต ู7 อาคารผ ูโ้ดยสารขา

ออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการ

เช็คเอกสารและสมัภาระกอ่นการเดินทาง 

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

(ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง  ใชเ้วลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ) 

00.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไตห้วัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรียบรอ้ยแลว้ มัคคเุทศกท์อ้งถ่ินพรอ้มรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ นาํท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั 

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง)  

พกัท่ี  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลสาบสรุิยนั จนัทราหรือ ซนัมนูเลค (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบนํา้จืด

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาะไตห้วัน   ตัง้อยู่กลางภเูขาในเมืองมณฑลหนานโถว (Nantou City) พ้ืนท่ี

ตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีชื่อว่า กวง หวา เตา่ ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตัง้อยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือ

ของทะเลสาบมีรปูทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ัน้มีรปูทรง

คลา้ยพระจนัทรเ์สี้ยว จึงถกูขนานนามว่า ทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา มี

ชื่ อ เ สี ยงด้านความสวยงามจน ได้รั บการขนานนาม ว่ า เ ป็น 

“สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั” จดุเด่นคือมีพ้ืนนํา้สีฟ้าอมเขียวส่อง

ประกายพรอ้มฉากหลงัเป็นภเูขาสงูอดุมไปดว้ยพ้ืนท่ีป่าท่ีอดุมสมบรูณ์

และภมูิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

จากนั้นนําท่านสักการะอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

ตัง้อยู่บนเนนิเขาริมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา ซ่ึงแตเ่ดิมอฐัขิองพระถังซัม

จัง๋ไดถ้กูญีปุ่นยึดครองไปตัง่แต่สมัยสงครามระหว่างญ่ีปุ่นกับจีน 

ปัจจบุนัไดม้ีการตกลงใหแ้บ่งส่วนหนึ่งไวท่ี้ญ่ีปุ่นเพ่ือใหค้นญ่ีปุ่นไดร้ ูจ้ัก

พระถงัซัมจัง๋บา้งและอีกสว่นนงึนาํกลบัมาไวท่ี้ไตห้วัน  

วนัแรก  กรงุเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมท่ีพกั 

วนัท่ีสอง เถาหยวน - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินอ ู่ – รา้นใบชา – ชอ๊ปป้ิง

ฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 



 

 

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านสู่ วดัเหวินอ ู่ หรือวดักวนอ ูตัง้อยู่ดา้นเหนือของทะเลสาปสริุยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิของ

ชาวไตห้วัน ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรปูป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู ซ่ึงเป็น

เทพเจา้ท่ีมีอปุนิสัยเป็นรักษาคาํพดูดว้ยชีวิต รักคณุธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วันจึงนบัถือเป็นเทพเจา้

แห่งความซ่ือสตัย ์เชื่อกนัว่าบารมีของท่านสามารถ ขจัด

ภตูผีปีศาจ แคลว้คลาดจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้

กิจการเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของวัดมีความคลา้ยคลึง

กับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักกิ่งทั้งรปูแบบ

วิหารและสีสนั โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่งออกเป็นสามชัน้และ

มีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 

ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วัดซ่ึงมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน  

นาํทกุท่านแวะชิมชาอู่หลงท่ี รา้นใบชา ชาท่ีขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลาย

ไขมนัปลกูบนเขาอาลีซานในระดบัความสงูเป็นพันเมตรจากระดบันํา้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง ก่อนจะนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่ี

สะอาดเรียบรอ้ยท่ีสดุในไตห้วันจะเป็นศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้อง

เกาะจึงทาํใหเ้มืองนีม้ีความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา 

จากนัน้นาํท่าน ชอ๊ปป้ิงตลาดฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ฝงเจ๋ียไนทม์าเก็ตเป็นตลาดท่ีมีมานานกว่า 100 ปี 

เป็นตลาดกลางคืนท่ีคึกคกัมีทั้งวัยร ุ่นไตห้วันและนกัท่องเท่ียวตา่งชาติหลงัไหลเขา้มา มีสินคา้สาํหรับทกุ

เพศ ทกุวัย โดยเฉพาะวัยร ุ่นเนื่องจากตัง้อยู่ใกลม้หาลัยฝ่งเจ่ีย เป็นตลาดคนเดินท่ีจาํหน่ายสินคา้ครบ

ครันทั้งเสื้อผา้ เคร่ืองสาํอาง และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนท่ีูขึ้นชื่อของท่ีนี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ ไก่

ทอดDevil กนุเชียง  สเต็กเนือ้ และเตา้หูเ้หม็น รวมไปถึงรองเทา้แบรนด์งั เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

การชอ๊ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี   โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินสู ่กรงุไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแตเ่ป็นเมือง

ท่ีเจริญท่ีสดุและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว 

นาํทกุท่านแวะชิม ขนมพายสปัปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจําชาติของไตห้วันท่ีมี

วนัท่ีสาม เมืองไทเป – รา้นพายสปัปะรด –อทุยานเหยห่ลิ่ว – หมู่บา้นโบรานจ่ิวเฟ่ิน – เจอรเ์มเนียม 

– อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน 



 

 

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใสส้บัปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอ่ืนๆ

อีกมากมาย เชน่ พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหท้กุท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนัน้ นาํท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว อทุยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํา้ทะเลและลมทะเล ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็น

รปูร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตืน่ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรปูพระเศียรราชิน ีซ่ึงมีชื่อเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

เท่ียง           🍴 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูซีฟู้ ด 

 

จากนัน้ทาํท่านเดินทางสู ่หม ู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะ

เป็นเหมืองแร่ทองคาํมากกอ่น จึงทาํใหม้ีคนเขา้มาขดุทองขดุแร่ธาตกุนัมากมายจนในท่ีสดุจาํนวนแร่ธาตุ

ตา่งๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ยออกไป  เหลือท้ิงไวแ้ตค่วามเป็นอยู่แบบดัง่เดิมใหไ้ดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะ

เป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงนํา้ชาแบบโบราณ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สองขา้งทาง ต่อมาไดม้ีภาพยนตร ์

Animation เร่ืองดงัจากคา่ย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายทาํท่ีนี้จึงทาํใหห้มู่บา้นโบราณแห่งนี้

เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงั  

 

 

 

 

นาํท่านแวะชม ศนูยเ์จอรเ์มเนียม เป็นเคร่ืองประดับเพ่ือสขุภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ 

ชว่ยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และ ปะการงัแดง เป็นเคร่ืองประดบัลํา้

คา่ของคนไตห้วันมาตัง้แตใ่นอดีต  

จากนัน้ นาํท่านสู่ อนสุรณเ์จียงไคเช็ค เป็นสถานท่ีหลักท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป 

และยงัเป็นสญัลกัษณข์องไตห้วัน อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็คสรา้งขึ้นตัง้แต่

ปี 1976 เพ่ือเป็นการราํลึกและเทิดทนู อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค 

ผูพ้ัฒนาความเจริญใหก้ับไตห้วันใหเ้ทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัว

อาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการ

สรา้งแบบจีน ตัง้สงา่อยู่ตรงกลางของจตรุัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบันได

จาํนวน 89 ขัน้ เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรปูป้ัน

สํา ริดของท่านในท่านั ่งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเ ฝ้า ไว้2 นาย 

นอกจากนั้นยังมีนิศทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของ

ท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต้า่งๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย  



 

 

นาํท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยิดฮิตของวัยร ุ่น

ไตห้วัน หากเปรียบกับบา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนัน้เอง ซ่ึงเป็นศนูย์

รวมแฟชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดาวัยร ุ่นชาวไตห้วันมา

รวมกันไว้ท่ีนี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผา้ เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองสาํอางค ์สารพัดแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

ชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วันและอาหารนานาชาติ เพ่ือให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิมจใุจ อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางส ูส่นามบินเถาหยวน เพ่ือ 

เดินทางกลบั 

01.25 น. ✈นําคณะท่านสมาชิกเดินทางส ู ่กรงุเทพ โดยสายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 

 (ไม่มีอาหารและเครือ่งด่ืมบรกิารบนเครือ่งบิน) 

04.25 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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วนัท่ีสี่  สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

หมายเหต.ุ..กรณีท่ีไตห้วนัยกเวน้ค่าวีซ่าใหน้ัน้ทางไตห้วนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านกัท่องเท่ียว 

เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เล่มแดงในการเดินทางเท่านัน้ ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้ง

ดําเนินการยืน่วีซ่า (มีค่าใชจ่้าย) 



 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) พกัเด่ียวเพ่ิม 

ผ ูใ้หญ่ เด็ก อาย ุ2 ปีขึ้นไป 

03 - 06 ม.ค. 62 9,999  9,999  3,000  

10 - 13 ม.ค. 62 9,999  9,999 3,000  

17 - 20 ม.ค. 62 9,999  9,999 3,000  

24 - 27 ม.ค. 62 9,999 9,999  3,000  

13 - 16 ก.พ. 62 10,555  10,555  3,000  

14 - 17 ก.พ. 62 10,555  10,555  3,000  

17 - 20 ก.พ. 62 10,555  10,555  3,000  

20 - 23 ก.พ. 62       10,555  10,555 3,000 

21 - 24 ก.พ. 62 10,555  10,555  3,000 

24 - 27 ก.พ. 62 10,555  10,555  3,000 

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 10,555 10,555 3,000 

03 - 06 มี.ค. 62 9,999  9,999  3,000 

06 - 09 มี.ค. 62 9,999  9,999  3,000 

10 - 13 มี.ค. 62 9,999 9,999 3,000 

13 - 16 มี.ค. 62 9,999  9,999  3,000 

17 - 20 มี.ค. 62 11,111 11,111  3,000 

20 - 23 มี.ค. 62 11,111 11,111 3,000 

24 - 27 มี.ค. 62 11,111 11,111  3,000 

27 - 30 มี.ค. 62 11,111 11,111  3,000 

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 11,111 11,111 3,000 

02 - 05 เม.ย. 62 11,111 11,111  3,000 

23 - 26 เม.ย. 62 11,111  11,111  3,000 
 

*ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีต่างชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-สง่ และนาํเที่ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้อที่ระบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่ทาํหนงัสือเดินทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มินบิารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระท่ี

สนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน   

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองกรณุาชําระค่าทวัรเ์ต็มจํานวน พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากทําการจอง 

2. หากลกูคา้ทําจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจอง

เกิน 20 ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบรษิทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชํ้าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของ

บรษิทั 

การยกเลิก 

1. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบินการนัตีการจ่ายเงินลว่งหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและ

ชําระเงินค่าทวัรแ์ลว้ ถา้ผ ูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิ้น  

ในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผ ูจ้องจะไม่สามารถทําเรื่องขอ

คืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ัง้หมดหรือบางส่วนได ้( ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )  

เวน้แต่ 



 

 

1.1 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบิน บริษทัฯ 

จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรอืมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

1.2 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครือ่งบิน แต่มีการ

ยืน่วีซ่าไปแลว้หรอืมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

1.3 ผ ูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผ ูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนั

เดิม ผ ูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่าง

ของภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น 

ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบใุนรายการเดินทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

หมายเหต ุ

1.  จํานวนผ ูเ้ดินทางขัน้ต่ําผ ูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

2. บรษิทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผ ูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

4. บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติั

และอ่ืนๆท่ีอย ู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอย ู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



 

 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผ ูมี้จดุประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะ

ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ 

แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ูมี้อํานาจของบรษิทักํากบัเท่านัน้ 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรณุาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ 

-กรณีลกูคา้ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนั

เวลา เท่ียวบิน  หรอืตรวจสอบกบัทางออฟฟิต กอ่นตดัสินใจซ้ือตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผ ูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทวัรท่ี์ชําระกบัผ ูจ้ดั เป็นการชําระขาดก่อนเดินทาง

และผ ูจ้ดัไดชํ้าระต่อใหก้บัทางสายการบิน โรงแรม หรอืสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดินทาง

เช่นกนั ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎิ

เสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ทางผ ูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงินทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 

เดือน หรอื 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต่ํา 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผ ูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

 

หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียว  กําหนดใหมี้การประชาสมัพนัธส์ินคา้

พ้ืนเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดร้ ูจ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซ่ึงจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย 

เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันกัท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่า  รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทกุท่านแวะชม  การบรโิภคข้ึนอย ูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและถา้

หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ 

ณ วนัท่ีมีการลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวน

เงิน 600 NTD/ท่าน/รา้น 

***สําหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอเก็บ

ค่าวีซ่าท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด *** 


