
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

24-28 พ.ย. 60 16,999.- 5,900.- 

08-12 ธ.ค. 60 *วนัรฐัธรรมนูญ* 18,999.- 5,900.- 

ราคาอ่ืนๆ 

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

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

3. กรณเีป็นชาวต่างชาต ิหรือถือพาสปอร์ตทีไ่ม่ใช่พาสฯไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท ทาง
บริษทัไม่รวมค่าวซ่ีาให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวซ่ีาเอง) 

 



 
 
 

 

วันแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 สายการบิน

นกสกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 (หมายเหต ุ: หากลกูคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตัง้แตห่นา้เคาเตอรไ์ป

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

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน- วัดหลิงจิ่ วซาน – น า้ตกสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผงิซี(ไม่รวมคา่โคมลอย) –  

ชอ้ปป้ิง MISSUI OUTLET 

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

  
07.05น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)หลงัผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมอืงไทจง 

เชา้  บริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี 1) ชานม+แซนดวิ์ช หรือ แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่ 

 น าท่านเดินทางสู ่ วดัหลิงจิว่ซาน เป็นวดัท่ีมพีระพทุธรูปพระหน้าด าตวัทอง “นางตารา” ตลอดสองขา้ง

ทางท่ีเขา้วดัจะมีประตูสวรรคซ์ึ่งมีความเป็นเอกลกัษณ ์ สญัลกัษณแ์หง่ความเมตตาของพระโพธิสตัวแ์หง่

อารามส าคญั 4 แหง่ เจา้แมก่วนอิม 11 องค ์ เจดียส์ารีริกธาตุท่ีเต็มไปดว้ยสีสรรแหง่การรวมเป็นหน่ึง

เดียวของพระรตันไตรและยงัมีทางเดินเทา้ 500 อรหนัตอี์กดว้ย จากน้ันท าท่านเดินทางไปชม น ้าตกสือ

เฟิน เป็นน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในไตห้วนั จนไดร้บัสมญานามวา่ “น ้าตกไนแอการาฟอลสแ์หง่ไตห้วนั” 

    

  น าท่านเดินทางไปยงัเมือง ยา่นผิงซี (Pingxi District) ในนครนิวไทเปของไตห้วนั ปลอ่ยโคมลอยผิงซี 

   (ไมร่วมค่าโคมลอย) สู่ทอ้งฟ้าทั้งยามกลางวนัและยามราตรี พรอ้มใจเขียนค าอธิษฐาน และส่งความ 

   ปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค ์เชื่อกนัวา่โคมลอย หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึ์น 

   โดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวติัศาสตรย์ุคสามกก๊ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือส่ือสารของ 

   กองทพั อิสระใหท่้านถ่ายรูปหรือท่านจะเลือกซื้ อโคมลอยปล่อยก็ได ้



 
 
 

 

     

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2)เมนูอาหารพื้ นเมือง  

    น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี MITSUI OUTLET ศนูยร์วมสินคา้ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า แบรนดเ์นมมากมายใน

ราคาถูก เช่น Nike, NewBalance,VAN,Converse,Adidas,North face และอ่ืนๆอีกมากมายใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือ 

   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ค า่  น าทา่นสู่ HEDO HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 
 

วันท่ีสาม ชิมพายสบัปะรด – ชอ้ปป้ิงศูนยเ์ครื่องประดบั - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - อนุสรณ์

สถานดร.ซุนยดัเซ็น - ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ(สยามสแควไ์ทเป) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

น าท่านเดินทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื่อดงั รสชาติอรอ่ยของฝากอนัขึ้ นชือ่ของไตห้วนัเพือ่ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกซื้ อฝากคนท่ีท่านรกั หลงัจากน้ันน าท่าน ชมศนูยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมี

พลงัพิเศษชว่ยในการปรบัสมดุลใน ซึ่งสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็น

ปกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ชว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬกิา

หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ เครื่องส าอาง(COSMETIC 

CENTER) ชั้นน าในไตห้วนั 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4)เมนูเส่ียวหลงเปา      

    
   น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ  

   มากมาย หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู ่อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยดัเซ็น เป็นอนุสรณส์ถานท่ีตั้งข้ึนเพื่อร า- 

   ลึกถึง ดร. ซุน ยดัเซ็น ผูเ้ป็นบิดาแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน ดร. ซนุ ยดัเซ็น มีบทบาทในการปฏิวติั 



 
 
 

 

   ราชวงศช์ิงและก่อตั้งสาธารณรฐัประชาชนจีนข้ึนในปี 1912 เขาไดด้ ารงต าแหน่งประธานธิบดีคนแรก  

   พรอ้มกบัด ารงต าแหน่งหวัหน้าพรรคก๊กมนิตัง๋และเป็นอาจารยข์องเจียง ไคเชกดว้ย ดร. ซุน ยดัเซ็นถือ 

   เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรกัยิง่ของทั้งประชาชนชาวจีนแผน่ดินใหญ่และเกาะไตห้วนั Sun Yat-Sen Memorial  

   Hall ก่อตั้งข้ึนในปี 1972 ตวัอาคารหลกัเป็นอาคารทรงจีนหลงัคาสีเหลืองพรอ้มกบัพื้ นท่ีเปิดกวา้งท่ีม ี

   สวนดอกไมแ้ละน ้าพุรวมบริเวณกวา่ 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดว้ยจุดแสดงรูปป้ัน 

   ดร. ซุน ยดัเซ็นพรอ้มกบัการแสดงเปล่ียนผลดัของนายทหาร พพิิธภณัฑ ์หอ้งสมุดและยงัมีพื้ นท่ีส าหรบั 

   จดัแสดงต่างๆ รวมถึงรา้นคา้ของท่ีระลึกดว้ย จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซีเหมินตงิ หรือท่ีคนไทย 

   เรียกวา่ สยามสแควรไ์ทเป มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั  

   รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE,  

   PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตาม 

   อธัยาศยั 

 

   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ค า่  น าทา่นสู่ HEDO HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วันท่ีส่ี   อิสระท่องเท่ียวในไตห้วนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

 อิสระใหท่้านท่องเท่ียวในเมืองไทเปเอง โดยทางไกดจ์ะมีแจกแผนท่ีให ้  

  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแนะน ามีดงัน้ี 

 1.BEITOUท่ีแหง่น้ีมีสถานท่ีใหท่้องเท่ียวถึง 6 จุดดว้ยกนั 

  1. BEITOU PARK: สวนสาธารณะ 

  2. BEITOU HOT SPRING MUSEUM: พพิิธภณัฑน์ ้าพุรอ้นเป่ยโถว ท่ีน่ีทุกท่านจะไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบั 

      ความเป็นมาของเป่ยโถวและน ้าพุรอ้นท่ีน่ีมีท่ีวา่ยงัไง 

  3. PLUM GARDEN: วงัฤดูรอ้นของอดีตประธานาธิบดี เพิ่งเริ่มเปิดใหเ้ยีย่มชมในปี 2010 ตวัวงัถูก 

      ตกแต่งในสไตสข์องญ่ีปุ่น 

  4. BEITOU THERMAL VALLEY 

  5. TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU BRANCH: หอ้งสมุดเป่ยโถว 

  6. SPA SPRING RESORT: บ่อน ้าพุรอ้น 



 
 
 

 

 

 
  2. อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค : ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั  

   ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลกูศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ า 

   ประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีข้ึน 

   ทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณแ์หง่น้ี 

   
  3. พพิิธภณัฑส์ถานกูก้ง : พิพิธภณัฑส์ถานแหง่น้ีเป็นท่ีรูจ้กัอีกแหง่หน่ึงของโลกท่ีใหญท่ี่สุดมีศิลปะวตัถุ 

   ผลงานโบราณอนัล ้าค่าทางประวติัศาสตรข์องจีนบางชิ้ นมีอายุมากกวา่ 5,000ปี ทั้ง 

   ยงัเป็นสถานรวบรวมศิลปะวตัถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกวา่ 620,000ชิ้ นท่ีใหญท่ี่สุด 

   ของจีนรวบรวมไวท่ี้น่ี 

    
  4. กระเชา้เมาคง : เป็นกระเชา้ส าหรบันัง่ข้ึนเขาเมาคงซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในไทเป โดยจะมี 

      ทั้งหมด 4 สถานี คือ 

    1. สถานีแรกอยูข่า้งสวนสตัวไ์ทเป TAIPEI ZOO 

   2. สถานท่ีสอง จะอยูท่ี่ประตูทางออกดา้นหลงัของสวนสตัวไ์ทเปทางทิศใต ้TAIPEI ZOO SOUTH  

       STATION 

   3. สถานท่ีสามจะอยูใ่กลก้บัวดัซ่ือหนาน ZHINAN TEMPLE STATION 

   4. สถานนีสุดทา้ย สถานีเมาคง MAOKONG STATION จะเป็นแหล่งปลูกชาเมาคง 



 
 
 

 

 

 

**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียวของท่าน** 

 ที่พกั HEDO HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วันท่ีหา้     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง (ม้ือท่ี 6) 

จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

09.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

12.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…….. 

 

 
 

 
 

CU CENTER 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 900 NTD(1,100บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ ่

(ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

1. ในกรณทีีผู้่เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวนั อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือ
การถูกปฎเิสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณ ีทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการ
เหมาจ่ายกบัตัวแทนบริษัทแล้ว 



 
 
 

 

2.ในกรณทีี่ลูกค้าไม่ลงร้านช้อปทีไ่ต้หวนั ซ่ึงได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เคร่ืองประดับเจอร์เนียมหรือ
ร้านนาฬิกา, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินลูกค้าทีไ่ม่เข้า
ร้านเป็นจ านวนเงิน ร้านละ 800 NTD(960บาท) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไตห้วันกับเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 

ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียวไดรู้จ้กัคือ ศูนยเ์คร่ืองประดบัเจอรเ์นียม, รา้นชาจีน, รา้น

ขนมพายสปัปะรด, รา้นรา้นนาฬิกา, รา้นเคร่ืองส าอาง, DUTY FREE ฯลฯซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 30-60 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่ก  าหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบั 800 NTD/รา้น และหากท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าปรบั 

800 NTD/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่มีลกูคา้มาจอยทวัรท์ี่ไตห้วนัโดยที่ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคา้ 
 

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง 

และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

ตวัอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 

 
 



 
 
 

 

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 1,100บาท(900NTD)/ทา่น/ทริป, ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะ

พอใจในการบริการ (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 24 ชัว่โมง หลงัจากการส ารอง

ที่นัง่) 

ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 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 าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวั

ไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

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

คนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี 

 


