
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

31 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 (วนัแรงงาน) 17,900 5,000 

17 – 22 พฤษภาคม 2561 17,900 5,000 

27 – 31 พฤษภาคม 2561 16,900 5,000 

08 – 12 มถินุายน 2561 17,900 5,000 

12 – 16 มถินุายน 2561 16,900 5,000 

26 – 30 มถินุายน 2561 16,900 5,000 
ราคาอืน่ๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ ่ากวา่ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

3. กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิหรอืถอืพาสปอรต์ทีไ่มใ่ชพ่าสฯไทย เกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท ทาง
บรษัิทไมร่วมคา่วซีา่ใหแ้ละลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการขอวซีา่เอง) 

 



 
 
 

 

 

สายการบนิ NOK SCOOT มไีฟลท์บนิวันละ 1 ไฟลท์ ซึง่แตล่ะวันจะมเีวลาบนิทีแ่ตกตา่งกัน หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความ
ผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสาย
การบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอื
ความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 00.20 – 05.10* 

21.30 น.        คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบนินกสกู๊ต 
(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 02.15 – 07.05* 

23.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบนินกสกู๊ต 
(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
 (หมายเหต ุ: หากลูกคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบนิมใีหบ้รกิารต ัง้แตห่นา้เคาเตอรไ์ป

จนถงึ-รบัสง่หนา้ประตเูครือ่ง(ฝั่งสนามบนิไตห้วนั) มคีา่ใชจ้า่ย 1,300 บาท/เทีย่วบนิ) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – วดัจงไถฉานซือ่ – ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู-่
ไถจง - ฟ่งเจีย๋ไนทม์าเกต๊ 

*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 00.20 – 05.10* 
00.20 น. เหริฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง) 
05.10 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.) หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
 

*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 02.15 – 07.05* 
02.25 น. เหริฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง)  
07.05 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)หลังผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) BOX SET 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัจงไถฉานซือ่ เป็นวัดทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสามของ
โลกรองจากนครวาตกินั และวดัมหายานทีธ่เิบต อกีทัง้ยงัเป็นวดัทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมยัทีส่ดุในไตห้วัน มี
รปูทรงคลา้ยคนก าลังน่ังสมาธ ิ(ฝึกวปัิสสนากรรมฐาน) มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖

原) เป็นวศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้ง

ในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001 
จากแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกูศษิยท์า่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋น ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.
1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว เกดิแผน่ดนิแยก แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย 
ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก.. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  



 
 
 

 

หลังจากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยีซึง่การทอ่งเทีย่วไตห้วัน
ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 
รวมความหลากหลายทางธรรมชาต ิจากผนืน ้าสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2000 เมตร มคีวามยาว 
33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละ
พระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินั-จันทรา จากนัน้น าทา่น นมสัการอฐัขิองพระถงัซ า
จ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965  
น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิอู ่ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้
แหง่ความส าเร็จน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาด
คนเดนิทีม่รีา้นคา้ครบครันจ าหน่าย ทีต่ลาดแหง่นีม้อีาหารสไตลไ์ตห้วันมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองทาน เชน่ 
ชานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็นขึน้ชือ่ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วัน กว๋ยเตีย๋วไตห้วัน ผลไมส้ด
และอกีมากมาย 

เย็น     **อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั**  
ค า่  น าทา่นสู ่REN MEI FASHION HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 

วนัทีส่าม ไทเป – แวะชมิพายสบัปะรด – ชอ้ปป้ิงศนูยเ์ครือ่งประดบั - COSMETIC CENTER – อนสุรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค - ชอ้ปป้ิงซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพาย
สบัปะรด ชือ่ดัง รสชาตอิรอ่ยของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วันเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ฝากคนทีท่า่นรัก  
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัติ
แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู่

ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมี
ขึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้       

   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)      

หลังจากนัน้น าทา่น ชมศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุใน ซึง่
สามารถปรับสภาพประจลุบ บวกในรา่งกายใหส้มดลุ รา่งกายเป็นปรกต ิระบบไหลเวยีนโลหติด ีชว่ยใหร้า่งกาย
สดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ยและนอกจากนัน้ยงัมนีาฬหิลากหลายแบรนดจ์ากทั่วโลกใหท้า่นไดเ้ลอืกชม ใหท้า่น



 
 
 

 

ไดเ้ลอืกซือ้ เครือ่งส าอาง(COSMETIC CENTER) ชัน้น าในไตห้วัน 
จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซือ่หลนิ (SHILIN NIGHT MARKET) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุ 
และโดง่ดังทีส่ดุในกรงุไทเป ของทีข่ายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ 
กระเป๋า ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้ 

เย็น     **อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั**   
ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่  ถนนเกา่จ ิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห่ลวิ - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้89) - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นสมัผัสบรรยากาศ ถนนเกา่จ ิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาใน เมอืงจหีลง จิว่เฟิน เป็นแหลง่เหมอืงทอง ทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แก่
ทีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันใน
อดตีและยงัสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ทีม่อียูม่ากมายอกีดว้ย (หมายเหต:ุ วนั
เสาร,์ อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัสาธารณะขึน้จ ิว่เฟ่ิน) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่6) 
น าทา่นไปยงั อทุยานเยห่ลิว่ (ประมาณ 1 ชม.) จดุเหนอืสดุของไตห้วัน มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปใน
ทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเล 
ลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่นท าใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิ ตามชายฝ่ังใน
รปูรา่งทีแ่ตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รปูรา่งตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หูรั้ง
ผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื เศยีรราชนิ ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม ตกึไทเป 101 ใหท้า่นได ้
ถา่ยรปูกบัตกึ 101 ใหท้า่นสมัผัสนวัตกรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพ ทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สญัลกัษณ์ของ
เมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 660 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการ สัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวและมกีารตัง้ระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ
อยา่งด ีตวัอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีท่ีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร
ตอ่นาท ี

 

ค า่ **อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
วนัทีห่า้     สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) BOX SET 

*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 06.20 – 09.20 น.* 
02.00 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
06.20น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่XW181 
09.20น.  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ…….. 

*ส าหรบัเทีย่วบนิทีอ่อกเวลา 09.40 – 12.40 น.* 
05.00 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
09.40น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่XW181 
12.40น.  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ…….. 

 



 
 
 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีม่ลีกูคา้มาจอยทวัรท์ีไ่ตห้วนัโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ 

 

CU CENTER 
ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD(1,200 บาท) เด็กเก็บทปิเทา่ผูใ้หญ ่

(สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอื
การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากเป็น
การเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2.ในกรณีทีล่กูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีมหรอื
รา้นนาฬกิา, รา้นเครือ่งส าอาง, รา้นใบชา, DUTY FREE ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้
รา้นเป็นจ านวนเงนิ รา้นละ 800 NTD(960บาท) 

 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ไตห้วนัก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กัคอื ศูนยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีม, รา้นชาจนี, รา้นขนมพายสปัปะรด, รา้นนาฬกิา, รา้น

เครื่องส าอาง, ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนให้กบั

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 30-

60 นาท ี(หากทา่นออกกอ่นเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น และหากทา่นไมป่ระสงคจ์ะเขา้

รา้นคา้ดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น)  ทา่นตอ้งการซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ 
ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง 

และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

ราคาทวัรน์ีร้วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้07กโิลกรมั 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
- บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
- คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
- คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหวัหนา้ทวัรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วม 
- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,000 NT (1,200 บาท) ทา่น/ทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจ

ในการบรกิาร (เด็กเก็บทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
- คา่วซีา่ (ในกรณีทีท่างประเทศไตห้วันยกเลกิฟรวีซีา่ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทย) 

 
 



 
 
 

 

หมายเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 20 ทา่นขึน้ไป 
- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านนับจากวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่6เดอืนและรับเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่ว 
- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง  พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท (ภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัจากการส ารองทีน่ ัง่) 

ส าหรบัเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท 
- ช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 



 
 
 

 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิ NTD และเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูในบาง
กรณี 

 


