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06.00 น. 📢 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สาย
การบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.00 น. ✈ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไทจง ไต้หวัน โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ560 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง  ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 

13.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติไทจง ไต้หวัน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศรอตอ้นรับ (เวลาท้องถิ่นไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง ) 

   บริการอาหารเที่ยง ด้วยเมนูแซนวิช และชานม ขึน้ช่ือของไต้หวันที่ไม่ควรพลาด 

น าท่านเดินสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ีเจริญ
ที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเป(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่านใด
ต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์ที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึน้ประมาณ 600 NTD)เป็นตึกที่สูงท่ีสุดในไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 509 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นเหนือพ้ืนดินตามช่ือและชั้นใตด้ิน 5 ชั้น ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว ด้านขา้งตึกจะแเป็นส่วนของ
ห้างสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตาม
อัธยาศัย 

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  

☛ ช้อปป้ิง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมนิติง ตลาดฟงเจ่ีย และ MITSUI OUTLET 

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถงัซัมจ๋ัง – วดัเหวนิอู่ 

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 

☛ เถาหยวน 2 คืน พกัไทจง1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  

• เมนูพิเศษ BUFFET สุกีม้องโกเลีย หม้อไฟ •  

วันแรก กรุงเทพ – สนามบนิบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองไทจง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  

MITSUI OUTLET 

 
 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 
 
 



 
 
จากนั้น น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัหนกัจดัเต็มกนัท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งหลาย ซ่ึงท่ีน่ีถือว่า

เป็น Shopping center ท่ีใหญ่ท่ีสุดทางเหนือของไตห้วนั ท่ีน่ีรวมร้านคา้ ทั้งจากญี่ปุ่น ไตห้วนั และ 
แบรนด์ชั้นน าทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 
LACOSTE , NIKE , ADIDAS, SKECHERS, NEW BALANCE และอ่ืนๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากัน
อย่างจุใจ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้ นน าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ าชาติของไต้หวนัที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีก
มากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ให้ทุกท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่
ทองค ามากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในที่สุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลย
ยา้ยออกไป  เหลือท้ิงไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดัง่เดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ า
ชาแบบโบราณ ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เร่ืองดังจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีน้ี
จึงท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองขา้งทางให้ท่านไดล้องล้ิมชิมรสกนั ขนมขึ้นช่ือของท่ีน่ีมีมากมาย ไดแ้ก่ บวัลอย 
ไอศกรีมโบราณ เป็นตน้ 

วันที่สอง ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์
เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดซีเหมินตงิ 



 

เที่ยง  🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET สุกีม้องโกเลีย หม้อไฟ 

จากนั้น น าท่านเท่ียวชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนั
มาตั้งแต่ในอดีต  

 น าท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลกัที่ตอ้งมาของเมืองไทเป และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของไตห้วนั อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผูพ้ฒันา
ความเจริญให้กบัไตห้วนัให้เทียบเท่าระดบันานาชาติ  โดยตวัอาคารมีสีขาว4ดา้น และมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมตาม
สถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ และดา้นหนา้มีบนัไดจ านวน 89 ขั้น เท่ากบั
อายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปป้ันส าริดของท่านในท่านั้ งขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว2้ 
นาย นอกจากนั้นยงัมีนิศทรรศการแสดงประวตัิภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงขา้วของ
เคร่ืองใชต้่างๆไวจ้ดัแสดงอีกดว้ย 



 
 

จากนั้น น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ท่ีน่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงยาและน ้ ามนัหรือยานวดต่างๆท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนัให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มที่ 

 น าท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้ง
สินค้าแฟชั่นแบรนด์ ท่ีได้รับความนิยมมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma เป็นต้น เพื่ อให้ท่านได้
เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WISH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็น

แหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน ้ าใน

ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพร้อมกบัให้ท่านนมสัการพระ

อฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถงัซัมจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 

วันที่สาม เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วดัพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวนิอู่ – ร้านใบชา – ตลาดฟงเจ่ีย
ไนท์มาร์เก็ต  



 
บ่าย จากนั้น น าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัดิ์ สิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจา้แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้า

แห่งความซ่ือสัตยว์ดัน้ีเพ่ิงสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1938 ท่ีผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไตห้วนัไม่ได้อยู่ภายใตอ้าณานิคม

ของญี่ปุ่นแลว้ รัฐบาลไตห้วนัจึงสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างวดัเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคาร

ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตลจ์ีนมากขึ้นไฮไลทท่ี์นิยมคือ การซ้ือกระดิ่ง เขียนช่ือตวัเองแลว้น าไปแขวน

ที่ก าแพงวดั เช่ือว่าจะท าให้ครอบครัวปลอดภยัร ่ารวยเงินทอง การเรียนส าเร็จ และความรักหวานช่ืนโดยระหว่าง

ทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงาม  

 

เที่ยง           🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

น าทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั
ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจงซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดเรียบร้อยท่ีสุด



ในไตห้วนัเมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมี
ความคึกคกัอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม 

 
จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินที่มีช่ือเสียงและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทจงมีความ

น่าสนใจอยู่ท่ีความเป็นทอ้งถ่ิน ทั้งอาหารทอ้งถ่ิน และอาหารนานาชาติสไตลS์treet Food อาหารท่านเล่นสไตล์
ไตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของท่ีน่ี เช่น ชานมไข่มุก  ท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวชาวไตห้วนัเองและนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติ มีความน่าสนใจเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ดว้ยความท่ีฟงเจี๋ยไนทม์าร์เกต็ตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจี่ย 
จึงมีสินคา้แฟขัน่วยัรุ่น นกัศึกษา ในราคาไม่แพง มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ  

เพื่อให้ท่านได้เพลดิเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม  HOTEL HALF หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ร้านไอศกรีม MIYAHARA ร้านไอศกรีมช่ือดังของเมืองไทจง มาถึงไทจงทั้งทีตอ้งห้ามพลาด 

เดิมทีร้านแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอาย
ความลึกลบัดว้ยการตกแต่งแนว HARRY POTTER เป็นจุดขาย ท าให้ร้านไอศกรีมแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลคข์อง
เมอืงไทจง 
 

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง เพื่อเดนิทางกลบั 

14.30 น. ✈น าคณะท่านสมาชิกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ561 
 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
17.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

วันที่ส่ี ไทจง – ร้านไอศกรีม MIYAHARA - สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพ ฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ ) 
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ก าหนดวันเดินทาง 2562 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 

พฤหัส – อาทิตย์ 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร์ – จันทร์  06 ก.ย. – 09 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

เสาร์ – อังคาร  14 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทิตย์ 19 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร์ – จันทร์ 20 ก.ย. – 23 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

เสาร์ – อังคาร 21 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทิตย์ 26 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

ศุกร์ – จันทร์ 27 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทิตย์ 10 ต.ค. – 13 ต.ค. 62 12,555 12,555 4,500 

พฤหัส – อาทิตย์ 24 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 12,555 12,555 4,500 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนออกเดนิทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

❖ หมายเหตุ...กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวนัสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านกัท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้น

ลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยื่นวีซ่า(มค่ีาใช้จ่าย) 



  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินสุวรรณภูมใิน
วันเดนิทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง และ
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
**กรณีเดินทางช่วงวันหยดุยาว เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 

2. หากลกูค้าท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกนิ 20 ท่าน 
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ช าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิก 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ า

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 



3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 
7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

หมายเหต ุ
1.  จ านวนผู้เดินทางขั้นต ่าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 



ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบนิ  หรือ
ตรวจสอบกบัทางออฟฟิต ก่อนตดัสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ
ประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทกุกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้
ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกัท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกบัราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลกูค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 
NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวีซ่าทีเ่กิดขึน้ตาม
จริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ไต้หวัน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 
เพื่อแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ไต้หวัน
http://www.thaifly.com/

