
 

  



TAIWAN 
TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน STARLUX (JX) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

15-18 เมษายน 2566 
(สงกรานต์) 

22,900.- 5,900.- 

20-23 เมษายน 2566 21,900.- 5,900.- 

01-04 พฤษภาคม 2566 

(วันแรงงาน)  
22,900.- 5,900.- 

06-09 พฤษภาคม 2566 21,900.- 5,900.- 

13-16 พฤษภาคม 2566 21,900.- 5,900.- 

09-12 มิถุนายน 2566 21,900.- 5,900.- 

17-19 มิถุนายน 2566 21,900.- 5,900.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JX746 : 18.55-23.25)  
สนามบินเถาหยวน - เขา้ท่ีพกั 

  ✈ 
Century Hotel Taoyuan หรอื
เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
เมืองหนานโถว - วัดจื่อหนานกง -  
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง - 
ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง 

  X 
Holiday Inn Express Taichung 
Park หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 เมืองไทเป – ช้อปป้ิงพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ตลาด
ซีเหมินตงิ – ท่าเรอืประมงเจ้ิงปิน -  โรงแรมนา้แร ่

  X 
The Loft Seaside  
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ร้านสรอ้ยสุขภาพ - ตึก Taipei 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกช้ัน89) -  
 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูม)ิ  
(JX745 : 14.45-17.45) 

 ✈   

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JX746 : 18.55-23.25)  

สนามบินเถาหยวน - เข้าทีพั่ก 

15.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) รวม

น้าหนักกระเป๋า 23  กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึน

เคร่ือง 

[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่า

ฝืนมีโทษจับปรับได้] 

18.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เที่ยวบินที่JX746  (มี

อาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

23.25 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจากท่านได้ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

ที่พัก Chuto Plaza Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีส่อง เมืองหนานโถว - วัดจ่ือหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัง

ซัมจ๋ัง - รา้นชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนอีจ้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) 

 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรือ

ทะเลสาบสุรยิัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้าจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวันเส้นทาง



รอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือน

พระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวท่ีก าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกร

ล้อมรอบ พื้นท่ีบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน น าท่านนั่งเรือยอร์ช ชม

ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 
 น าท่านสู่ วัดจู่ซันจือหนานกง ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภในด้านท ามาค้าขาย และหน้าท่ีการงาน 

พิธีกรรมท่ีนิยมท ากันคือ “การยืมเงินขวัญถุง” ก่อนจะยืมเงินจะต้องโยนเสียงทาย “เซ้งปวย” หรือ 

“ปัวะปวย” ว่า เทพเจ้าจะให้ยืมเงินหรือไม่ ซึ่งสามารถโยนได้ถึง 6 คร้ัง เร่ิมต้นจาก 600 เหรียญ และ

ถ้าคร้ังแรกยังไม่ส าเร็จ ก็จะลดลงเร่ือยๆ คร้ังละ 100 เหรียญ หากโยนไม้ออกมาเป็นคว่า 1 อัน และ

หงาย 1 อัน นั่นหมายความว่า เทพเจ้าอนุญาตให้ยืมเงินได้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพู

ทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา 

 
 น าท่านแวะชิมชาไต้หวันแท้ๆ ท่ีนิยมปลูกกันมาก ด้วยสภาพอากาศบนพื้นท่ีสูง และอากาศท่ีเย็น

ตลอดท้ังปีของท่ีนี่ ท าให้ชาท่ีนี่มีรสชาติดี กลมกล่อมและพันธ์ุชาของท่ีนี่ยังเป็นพันธ์ุชาท่ีน ามาปลูกใน

ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 เดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน น าท่านช้อปปิ้ ง ตลาดกลางคืนอี้จง ถนนคน

เดินอ้ีจงเป็นหนึ่งในถนนท่ีน่าสนใจ มีท้ังแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า ท่ีทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น 

ของกิน ท่ีนี่ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจันถึงกลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น

พวกแฟชั่นจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ่ ต่างๆ ก็มีให้เลือกเข้าไปทานท่ีนี่ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 



ที่พัก Holiday Inn Express Taichung Park หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีส่าม เมืองไทเป – ช้อปปิ้ งพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ท่าเรือ

ประมงเจ้ิงปิน - โรงแรมน้าแร ่

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป น าท่านเลือกซื้อของฝาก ท่ี รา้นพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์

ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้แนะน าให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือ

เพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

 น าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  

ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากใน

ปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ ส าหรับ

ท่านท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีนี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรัก

หรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

ของไต้หวัน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  

 น าท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรอืประมงเจ้ิงปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด 

หลากหลายสีสันต์สุดอาร์ต 



 
 น าท่านช้อปปิ้ งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หาก

เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้าน

ในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าท้ังเสื้อผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซื้อ 

แต่ท่ีนี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้ งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน 

แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนูนี้อยู่ท่ี

ซีเหมินติงนี่เอง 

 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก The Loft Seaside หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

ให้ท่านแช่น้าแร่ภายในห้องพัก เพื่อผ่อนคลายร่างกายของท่านด้วยน้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ

ธรรมชาติแบบส่วนตัว 

  

วันทีส่ี ่ ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึก Taipei 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน89) -  สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JX745 : 14.45-17.45) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

 น าท่าน ช้อปปิ้ ง รา้น Germanium ท่ีข้ึนชื่อเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีประกอบไปด้วยแม่เหล็ก

แร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ท่ีมีคุณสมบัติ ท าให้เลือดลมเดินดีข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปร่า และคลาย 

ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้าลึกท่ีเป็นอัญมณีล้าค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก 



 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวัน

แล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน  โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึง

ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัว

อาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลา

ท่ีเกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงท่ีสุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นท่ี 1 ของไว้ได้คือ

ลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ที่เรว็ที่สุดในโลกเพื่อข้ึนจุดชมวิวชั้น 89) 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

14.45 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน STARLUX 

AIRLINES (JX) โดยเที่ยวบินที่ JX745  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAIWAN 
TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน STARLUX (JX) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

15-18 เมษายน 2566 
(สงกรานต์) 

22,900.- 5,900.- 

20-23 เมษายน 2566 21,900.- 5,900.- 

01-04 พฤษภาคม 2566 

(วันแรงงาน)  
22,900.- 5,900.- 

06-09 พฤษภาคม 2566 21,900.- 5,900.- 

13-16 พฤษภาคม 2566 21,900.- 5,900.- 

09-12 มิถุนายน 2566 21,900.- 5,900.- 

17-19 มิถุนายน 2566 21,900.- 5,900.- 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบรกิารรวม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 

*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใชวี้ซ่าผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

*ส าหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจ าเป็น

ให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเปน็พิเศษนอกเหนอืจากท่ีกรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 

5. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้



ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  ในกรณีท่ีค่าทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท  

3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส าหรับช่วงสงกรานต์และปี

ใหม่** 

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนเท่านั้น 

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 

***เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

6.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองใหน้ักท่องเท่ียว

ท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง 

ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า

ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากทา่นต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ณ วันท่ีมีการลงร้าน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเปน็จ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า 



หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

 

 


