
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

 ราคาโปรโมชัน่ : ไม่มีราคาเด็ก  

13-17 ต.ค. 2560 18,999.- 5,900.- 

19-23 ต.ค. 2560 * วนัปิยะมหาราช * 19,999.- 6,900.- 

20-24 ต.ค. 2560 * วนัปิยะมหาราช * 18,999.- 6,900.- 



 
 
 

 

ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต  า่กว่า 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 9,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 สายการบิน

นกสกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 (หมายเหต ุ: หากลกูคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตัง้แตห่นา้เคาเตอรไ์ป

จนถึง-รบัส่งหนา้ประตเูครื่อง(ฝัง่สนามบินไตห้วนั) มีค่าใชจ้า่ย 1,300 บาท/เที่ยวบิน) 

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซ่ือ-ล่องทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วัดพระถงัซัมจัง๋-วัดเหวินหวู่-ไถ

จง-ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเก๊ต-ภตัตาคารอาหารช่ือดงั “บานาน่า” 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ชัว่โมง) 

  
05.10น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)หลงัผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมอืงไทจง 

เชา้  บริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี 1) ชานม+แซนดวิ์ช หรือ แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่ 

 น าท่านเดินทางสู ่ วดัจงไถฉานซ่ือ เป็นวดัพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งข้ึนในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ.

2000 เป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั อีกทั้งเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งเรียนหลาย

พนัหอ้งเพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรมและไดช้ื่อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลกในปี ค.ศ.

1999 เกิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงในเขตไถจง ท าใหห้มูบ่า้นและอาคารโดยรอบวดัไดร้บัความเสียหาย

อยา่งหนัก แต่ตวัวดัจงไถฉานซื่อกลบัไมไ่ดร้บัความเสียหายเลยนับตั้งแตน้ั่นมากผูค้นต่างพากนัเล่ือมใส่

สายการบิน NOK SCOOT มีการเปล่ียนเวลาบิน ดงัน้ี 
 

ไฟลท์ท่ีเดินทางออกจากไทย  (วนัจนัทร์, วนัพธุ, วนัพฤหสั, วนัอาทิตย)์ 
XW182   DMKTPE   02.15-07.05 

XW181   TPEDMK   09.40-12.15 
 

ไฟลท์ท่ีเดินทางออกจากไทย (วนัองัคาร, วนัศุกร์, วนัเสาร์) 
XW182   DMKTPE   00.20-05.10 

XW181   TPEDMK   06.20-09.05 



 
 
 

 

ศรทัธาวดัน้ีเป็นอยา่งมาก 

 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2)ชาบูสไตลไ์ตห้วนั  

หลงัจากน้ันน าท่านลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซึ่งมีความงดงามราวกบัภาพวาด

เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเท่ียว

ไตห้วนัไดก้อ่ตั้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดบั 

600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมภูีเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วั

ทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียวซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนั-

จนัทรา จากน้ันน าท่าน นมสัการอฐัิของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวงเม่ือปี

ค.ศ.1965  

 

น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวินอู่ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพ

เจา้แหง่ความส าเร็จน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ

เป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย ท่ีตลาดแหง่น้ีมีอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท่้านได้

เลือกล้ิมลองทาน เชน่ ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หมน็ขึ้ นชือ่ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วนั 

ก๋วยเต๋ียวไตห้วนั ผลไมส้ดและอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบานานาเมืองไทจง(ม้ือท่ี 3) รา้นอาหารสไตล์ยอ้นยุคอายุ

มากกว่า 25ปี มีมุมยอ้นยุคน่ารักใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจเรียกไดว้่าเป็น “เพลินวานแห่ง

ไตห้วนั”รา้นอาหารแห่งน้ีเป็นรา้นท่ีดารานักรอ้งชื่อดงัแถบเอเชียเช่น Super junior นักรอ้งชื่อดงัของ

เกาหลีใตร้ายการท่องเท่ียวสมุทรโคจร หรือแมแ้ต่ดาราดังระดับโลกอย่าง เฉินหลง ก็ตอ้งแวะมาชิม

อาหารท่ีรา้นแหง่น้ีและถ่ายรูปกบัเจา้ของรา้นเพื่อเก็บเป็นท่ีระลึก 



 
 
 

 

   
ค า่  น าทา่นสู่TAICHUNG-PARK HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

  http://forteorange-taichung-park.hotel.com.tw/ 
 

วันท่ีสาม ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสบัปะรด-ชอ้ปป้ิงศูนยเ์ครื่องประดบั-COSMETIC CENTER - DUTY FREE-

อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ (สยามสแควไ์ทเป) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)น าท่านเดินทางสู ่รา้นขนมพาย

สบัปะรดซื่อดงั รสชาติอรอ่ยของฝากอนัขึ้ นชื่อของไตห้วนัเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้ อฝากคนท่ีท่านรกั 

หลงัจากน้ันน าท่าน ชมศนูยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรบัสมดุล

ใน ซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี 

ชว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬหิลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้าน

ไดเ้ลือกชม ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ เครื่องส าอาง(COSMETIC CENTER) ชั้นน าในไตห้วนั 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5)เมนูเส่ียวหลงเปา      

    
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ

มากมาย หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู ่อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส่ิงของ

ต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแตส่มยัท่ียงัเป็นลกูศิษย ์ดร.ซุน

ยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้น

ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณแ์หง่น้ีจากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิง

ท่ี ตลาดซีเหมินตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรไ์ทเป มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ 

กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้ง

http://forteorange-taichung-park.hotel.com.tw/


 
 
 

 

ยีห่อ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูก

ท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6)พระกระโดดก าแพง 

ค า่  น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HEDO HOTELหรือเทียบเทา่ 

  https://zh-tw.facebook.com/HEDOHOTEL/ 

วันท่ีส่ี   ถนนเก่าจิ่ วเฟ่ิน-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมคา่ข้ึนชัน้89) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 

น าท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมือง

ทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแตส่มยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแหง่หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็น

ถนนคนเดินเก่าแกท่ี่มีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื่นชมววิทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมี

อยูม่ากมายอีกดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์ อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลี่ยนเป็น

รถบสัสาธารณะข้ึนจิว่เฟ่ิน) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 8)เมนูอาหารซีฟู้ดสอ์าหารทะเลสดๆ  

น าท่านไปยงั อุทยานเยห่ลิ่ว (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหนิท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดั

กรอ่นของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของ

แนวหนิ ตามชายฝั่งในรูปรา่งท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รูปรา่งต่างๆ เชน่ รองเทา้

เทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเตา้หูร้งัผ้ึง และท่ีโดดเดน่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ เศียรราชินี 

 
 จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม ตกึไทเป 101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัตึก 101 ใหท่้านสมัผสันวตักรรมดา้น

วศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณข์องเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ไดร้บั

การออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 660 ตนั ท าหน้าท่ีกนั

การ สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดู

https://zh-tw.facebook.com/HEDOHOTEL/


 
 
 

 

คลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟตท่ี์เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 

 

ค า่ **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ค า่ น าทา่นเขา้สู่ที่พกัKING’S-PARADISE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 http://www.kingsparadise.com 

วันท่ีหา้     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง (ม้ือท่ี 9) 

จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

06.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

09.05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…….. 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่มีลกูคา้มาจอยทวัรท์ี่ไตห้วนัโดยที่ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคา้ 

 

CU CENTER 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 800 NTD (960บาท) 

 (ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

1. ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออก

ทั้งประเทศไทยและประเทศไตห้วนั อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขา้ออกเมือง หรอืการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน

ค่าใชจ้า่ยใดใดทั้งสิ้ น เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบริษทัแลว้ 

2.ในกรณีที่ลกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ปที่ไตห้วนั ซ่ึงไดแ้ก่ รา้นขนมพายสปัปะรด, ศูนยเ์ครือ่งประดบัเจอร์

เนียมหรอืรา้นนาฬิกา, COSMETIC CENTER, DUTY FREE ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บเงินลกูคา้

ที่ไม่เขา้รา้นเป็นจ  านวนเงินรา้นละ 700 บาท 
 

*** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

http://www.kingsparadise.com/


 
 
 

 

 การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการ

เดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ทา่น/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้07กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทา่นละ 960บาท(800NTD)/ทา่น/ทริป, ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจ

ในการบริการ (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่ 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวซีา่ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 



 
 
 

 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการส ารองที่นัง่) 

ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 
 

ขอ้แนะน าเพิ่ มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง

ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงนิ NTD และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดู

ในบางกรณี 

 


