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TAIWAN ทาโรโกะ โอ้มายก็อด 

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - 
ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน 

ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซ่ีย ตลาดซีเหมินติง 
•บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น ้าหนักกระเป๋า 20 KG• 

 
ก าหนดการเดินทาง 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป    (-/-/-) 

16.30 น. 📢 คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 8 สายการบิน 
THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

19.30 น. ✈ เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) 

 
***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเปน็ผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เคร่ืองบิน เนื่องจากเป็นต๋ัวกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

00.20 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 
เท่า ต้ังอยู่ห่างจากฝ่ังด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 
78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถิ่นท่ีไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน 
ให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

  ที่พัก  WE MEET TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง    ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (อุโมงค์เก้าโค้ง + ศาลเจ้าฉางชุน) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาด
กลางคืนตงต้าเหมิน                                                                         (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
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หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ในระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด ่าชม
ความงามกับวิวความสวยงามของท้องทะเลให้ชมเป็นระยะๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานท่ีใหญ่เป็น

อันดับสองของอุทยานแห่งชาติท้ังหมดของไต้หวัน  ท่ีมีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง 
เป็นลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและ
หุบเขาหินอ่อน ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วย
ตัวท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่ห็นถึง
ความอลังการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้
ชมวิวที่นี่แบบมุม BIRD EYE VIEW 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้
ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ    

 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หินอ่อน โรงงานผลิตแกะสลักหินอ่อน และหยก ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย 
ท้ังของประดับตกแต่งบ้าน ของฝาก ของท่ีระลึก 
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อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน มีของอร่อยมากมากมายให้ท่าได้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านปิ้งย่าง
เสียบไม้สไตล์ไต้หวัน ของหวานของทานเล่นต่างๆ   เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย 
 ที่พัก  FISH HOTEL HUALIEN หรือเทียบเท่าระดับ  

วันท่ีสาม    ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคูตึ่กไทเป 101 - 
ตลาดหนิงเซ่ีย                                                                  (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย ตั้งอยู่บริเวณซูฮวา-ฮวา

เหลียนไฮเวย์( SUAO-HUALIEN HIGHWAY) เป็นอีกหนึ่งท่ีเท่ียวท่ี
สวยงามมากที่สุด ริมชายฝั่งแปซิฟิกของไต้หวัน มีหน้าผาสูงกว่า 
1,000 เมตร ซึ่งต้ังฉากกับท้องทะเล รวมถึงถนนทางหลวงยาวกว่า 
20 กิโลเมตร ความพิเศษอยู่ตรงที่หน้าผาจะสูงชันด้านหนึ่ง และ
หน้าผาอีกด้านตกลงสู่ทะเล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยมาก ๆ  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะ
ไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ี
เจร ิญที ่ส ุดและเป ็นศ ูนย ์กลางทางเศรษฐก ิจ การปกครอง 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู 
SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน) 

จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนม
ชื่อดังประจ าชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ 
นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, NAUGAT (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝาก
กลับบ้าน  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน มีหอ
อนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรีภาพ มี
บันได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู ้เป็นที่รักของชาวไต้หวัน 
ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธิ์ในท่านั่ง 
ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่าน
นายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีข้ึนทุก 1 ช่ัวโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ 
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จากนั้น น าท่านถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันมี

ความสูงประมาณ 508 เมตร จ านวนช้ัน 101  ช้ัน เหนือพื้นดินตามช่ือ และช้ันใต้ดิน 5 ช้ัน ท าให้ตึกไทเป 101 เป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างช้ันท่ี 
87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตัวต้านแรงส่ันสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็ว
สูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นส าหรับชมวิว ท่ีจะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพา
โนราม่า  ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ  อิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย 

 
อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนหนิงเซ่ีย หนึ่งในไนท์มาร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทเป มีร้านอาหารท้ังแบบแผง
ลอย รถเข็น สไตล์ STEET FOOD ไต้หวัน นอกจากอาหารอร่อย ๆ แล้ว ยังมี ของเล่น ของฝาก เส้ือผ้า กระเป๋า ของ
ใช้ต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 
 ที่พัก  CU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสี่     ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - 
ตลาดซีเหมินติง                                                            
(B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการ

ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล ้าค่าของคนไต้หวันมา
ต้ังแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

จากนั้น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ต้ังอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีติดกับทะเล 
โดยการเซาะของน ้าและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน
โดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้อง
ถ่ายรูปคู่ 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ด เย๋หลิ่ว) 
น าท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสี
สันต์สุดอาร์ต  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค า

มากก่อน จึงท าให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป  
เหลือท้ิงไว้แต่ความเป็นอยู่แบบด้ังเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศท่ีนี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้าชาแบบโบราณ 
ต่อมาได้มีภาพยนตร์ ANIMATION เรื่องดังจากค่าย STUDIO GHIBLI เรื่อง SPIRITED AWAY มาถ่ายท าท่ีนี้จึงท าให้
หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่โด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม 
อาหารทานเล่น เต็มสองข้างทางให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมาย ได้แก่ บัวลอย ไอศครีม
โบราณ เป็นต้น  
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น าท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  วัดท่ีเก่าแก่
และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี 
สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์
ตามความเชื่อของชาวจีน โดยคนจีนชาวฝูเจี ๊ย รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน แต่ผสมผสานความ
เป็นไต้หวันเข้าไปอย่างลงตัว นอกจากสักการะเจ้าแม่กวนอิม
แล้ว ยังมีเทพเจ้าอื ่น ๆ อีกมากว่า 100 องค์ โดยมาจากท้ัง
ศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ อาทิเช่น เจ้าแม่ทับทิม มีความเช่ือ
ในเรื่องการเดินทาง , เทพเจ้ากวนอู มีความเช่ือเรื่องหน้าท่ีการงาน , และเทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา ท่ีมีความ
เช่ือในเรื่องสมหวังในด้านความรัก อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์และเลือกซื้อเครื่องราง   
 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่น
ไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดา
วัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วย
ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส าอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว 
ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารช่ือดังต่างๆ ท้ังอาหารใน
สไตล์ชาวไต้หว ันและอาหารนานาชาติ  เพ ื ่อให้ท ่านได้
เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 
จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่เดินทางกลับ 

 

วันที่ห้า      สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

02.35 น. ✈ เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL397 
05.35 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

 
 
 



 

VTPE53SL-12 TAIWAN ทาโรโกะ โอม้ายก็อด 5 วนั 3 คืน (SL)  หนา้ 9 

หมายเหตุ...  กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่าย) 

 

ไต้หวันห้ามน าเข้าหรือน าส่งกัญชา กันชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชาหรือกันชงมาไต้หวัน (หากฝ่าฝืน มีโทษตาม
กฏหมายไต้หวัน มีโทษสูงสุดจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกสิบปีขึ้นไป ปรับไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน) 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
เดือน เมษายน 2566 

ราคา 

ผู้ใหญ่/เด็ก พักเด่ียว 

**วันหยุดจักรี** 06-10 เมษายน 2566 19,888 7,900 

**วันหยุดสงกรานต์** 13-17 เมษายน 2566 25,999 7,900 

**วันหยุดแรงงาน** 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2566 21,112 7,900 

**วันหยุดแรงงาน** 30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2566 19,993 7,900 

 
 
 

เด็กทารก ราคาท่านละ 9,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  
**เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 12,900 บาท 
**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน 

*ช าระท่ีสนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 

เที่ยวบิน/ที่นั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย 
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหนา้ที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 KG. ถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 KG. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ 
หรือ SOFA BED  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเด่ียวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนอืจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ีสนามบินในวันเดินทาง  

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  



 

VTPE53SL-12 TAIWAN ทาโรโกะ โอม้ายก็อด 5 วนั 3 คืน (SL)  หนา้ 11 

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ภายใน 2 วัน หากไม่ช าระตามที่

บริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืก่อน
เดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  เม่ือ
ท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

การยกเลิก 
 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว 

ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 
1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวี
ซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้งทาง
บริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3.  กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
หมายเหตุ 

1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ ่น ปฏิ วัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เมื่อออกต๋ัวไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

14.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น WHEELCHAIR, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

15.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
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16. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ข้ึนไปนับจากวันเดินทางกลับ  และต้องมีหนา้กระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่
เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 

 


