
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัไทจง 1 คนื / ไทเป (โรงแรมแชนํ่ �าแร ่1 คนื) / ไทเป 1 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารรอ้นและเครื1องดื1มตลอดการเดนิทาง 

� ชม หมูบ่า้นสายรุง้ Rainbow Village ที1มสีสีนัสดใสสมชื1อ 
� ชอ้ปปิ� ง ตลาดฝงเจีBยไนทม์าเก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ 
� ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ1งมคีวามงดงามราวกบัภาพวาด 
� อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึ1งเป็นแหลง่รวมประวตัขิองนายพล เจยีงไคเช็ค 
� วดัหลงซนั หรอื "วดัเขามงักร" เป็นวดัเกา่แกอ่ายกุวา่ 240 ปี  
� อทุยานเยห่ล ิ1ว จดุเหนอืสดุของไตห้วนั มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 
� พเิศษ!!! แชน่ํ �าแรใ่นโรงแรม +  Free Wi-Fi on Bus 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี1ยว 



 

 

 

 

 

::ราคาโปรโมช ั1น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

14 – 17 เมษายน 2561 (วนัสงกรานต)์ 31,900  7,900 
ราคาอื1นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํ1ากวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัBวเคร ื1องบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน – ไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝงเจีBยไนทม์าเกต๊ 
 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมชิั  น 4 ประตู 8 เคารเ์ตอรS์ สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน์ (CI) โดยมี

เจา้หนา้ที3ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น  
08.30 น. เหนิฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิCHINA AIRLINES เที3ยวบนิที3 CI838 (บนิประมาณ 4ชั3วโมง) 

*บรกิารอาหารรอ้นและเครื3องดื3มบนเครื3อง* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิ3นไตห้วันเร็วกวา่ไทย1ช.ม.) หลังผ่าน

ขั  นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
 นําทา่นชม หมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village) ที3มสีสีันสดใสสมชื3อ ดว้ยเสน้สายและลวดลายของตัวการต์นู
น่ารักๆที3ถูกแต่งแตม้บนผนังกําแพงของหมูบ่า้นเก่าแห่งหนึ3ง กอ่นที3จะกลายมาเป็นหมู่บา้นสายรุง้ ที3นี3เคยเป็น
หมูบ่า้นทหารผา่นศกึที3กําลังจะถกูรื อถอนเพราะผูท้ี3เคยอยูอ่าศัยบา้งกต็ายหรอืยา้ยออกไปอยูท่ี3อ ื3นแตไ่ดม้ ี“คณุปู่
สายรุง้”หรอืคณุปู่ หวง หยง่ ฟู่  (ปัจจุบันอาย ุ94 ปี) ทหารผ่านศกึผูห้นึ3งที3อยูอ่าศัยที3นี3ไดล้งมอืวาดลวดลายตาม
ผนังและกําแพงของอาคารที3รอการรื อทิ งเหล่านี คลา้ยๆจะเป็นการสั3งลาหมูบ่า้นที3อยูอ่าศัยมานานแต่ภาพวาด
เหลา่นั นกลับสวยเตะตาผูพ้บเห็นเพราะสสีันที3สดใสและลวดลายที3มชีวีติชวีาเป็นภาพของใบหนา้คนและสัตวท์ี3
ตา่งดูมคีวามสุขสดใสสรา้งความสุขใจใหแ้กผู่พ้บเห็น จากนั นนําท่านชอ้ปปิ ง ตลาดฝงเจีBยไนทม์าเก็ต เป็น
ตลาดที3มชี ื3อเสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาดคนเดนิที3มรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายที3ตลาดแหง่นี มอีาหารสไตล์
ไตห้วันมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกลิ มลองทาน เชน่ ชานมไข่มกุ เตา้หูเ้หม็นขึ นชื3อ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผา
สดๆ ไสก้รอกไตห้วัน กว๋ยเตีNยวไตห้วัน ผลไมส้ดและอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 1) บรกิารชาบชูาบสูไตลไ์ตห้วนั 
คํ1า  นําทา่นสูพ่กัที1 HE TI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที1สอง ไถจง – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัBง – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – รา้นพายสปัปะรด  
 อาบนํ �าแร ่



 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที1 2) 
นําทา่นเดนิทางไป ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ3งมคีวามงดงามราวกับภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตั  งอยูใ่นเขตซนัมนูเลกเนชั3นแนลซนีกิแอเรยี ซึ3งการทอ่งเที3ยวไตห้วัน
ไดก้อ่ตั  งขึ นเมื3อวันที3 24 มกราคม 2000 เพื3อบรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครั  งใหญเ่มื3อวันที3 21 กันยายน 1999 
สถานที3แหง่นี รวบรวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืนํ าสูย่อดเขา ที3นับจากความสงูระดบั 600 - 2000 
เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที3มภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบทําใหตั้วทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี ยวซึ3งเป็นที3มาของนามอันไพเราะวา่สรุยัิน-จันทรา นําทา่น นมสัการอฐัขิองพระถงัซํา
จ ัBง ที3ไดอั้ญเชญิอฐัธิาตกุลับมาที3วัดเสวยีนกวงเมื3อปีค.ศ.1965  

เที1ยง  บรกิารอาหารเที1ยง ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 3) ล ิ�มรสเมนูชื1อดงัปลาประธานาธบิดแีละพระกระโดดกําแพง 
  จากนั นนําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงจื อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิอู ่ซึ3งถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพ

เจา้แหง่ความสําเร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.) แวะ รา้นนํ �าชา เพื3อชมิชารสตน้ตําหรับของไตห้วัน 

หลังจากนั นนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ชื3อดัง รสชาตอิรอ่ย ทา่นสามารถเลอืกซื อเป็นของฝากคน
ที3ทา่นรักได ้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 4) อาหารพื�นเมอืง 
คํ1า  นําทา่นพกัที1 NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที1สาม ไทเป – ช็อปปิ� ง Duty Free – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึ�นลฟิตช์ ั�น89) - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค 

วดัหลงซาน -  ซเีหมนิตงิ (สยามสแควรไ์ทเป) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที1 5) 

นําท่านชอ้ปปิ งสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที3 DUTY FREE ซึ3งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั  นนําใหท้่านไดเ้ลอืกซื อ
มากมายจากนั นนําทา่นเดนิทางไปชมความงามของ ตกึไทเป 101 ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับตกึ 101 และสัมผัส
นวัตกรรมดา้นวศิวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สัญลักษณ์ของเมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 508 
เมตร ไดร้ับการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทํา
หนา้ที3กันการ สั3นสะเทอืนของแผ่นดนิไหวและมกีารตั  งระบบป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งด ีตัวอาคาร
มองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกันและยังมลีฟิตท์ี3เร็วที3ที3สดุในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี

เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 6) เมนเูสี1ยวหลงเปา  
หลังจากนั นนําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซ ึ3งเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิ3งของตา่งๆ ที3เป็นประวัติ
แทบทั งหมดเกี3ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตั  งแต่สมัยที3ยังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู่
ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี3ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้ นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึ3งจะมี
ขึ นทกุ 1 ชั3วโมง บนชั  น 4 ของอนุสรณ์แหง่นี  จากนั นนําทา่นสู ่วดัหลงซนั หรอื "วดัเขามงักร" เป็นวัดเกา่แก่
อายกุวา่ 240 ปี เดมิสถานที3ตั  งของวัดมชีื3อเดมิวา่ "หมงเจีNย"เป็นจดุเริ3มตน้ของความเจรญิของเมอืงไทเปในเมื3อ
อดตี เวลาผา่นไปกวา่ 260 ปี วัดหลงซนัซื3อถกูบรูณะใหมห่ลายหนทั งจากความเสยีหายจากภัยธรรมชาตแิละภัย 
สงคราม แตย่ังคงไวซ้ึ3งความเป็นศลิปะโบราณที3สามารถดไูดจ้ากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซื3อถูก
ทิ งระเบดิจนพระอโุบสถไดรั้บความเสยีหายยับเยนิแตป่รากฏวา่ "พระโพธสิัตวก์วนอมิ" ที3สถติอยูด่า้นในนั นกลับ
ไมไ่ดรั้บความเสยีหายเลยยิ3งทําใหผู้ค้นเลื3อมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึ นๆในทกุวนั นอกจากจะม ี"พระโพธสิัตว์
กวนอมิ" เป็นพระประธานหลักแลว้ ดา้นหลังของพระอโุบสถยังมเีทพเจา้ตา่งๆของลัทธเิตา๋อกีนับหลายสบิองค ์มี
ผูก้ลา่วไวว้า่วัดหลงซันซื3อเป็นที3รวมเทพเจา้องคต์่างๆไวม้ากที3สุดแห่งหนึ3งของไตห้วันและปัจจุบันเป็นวัดที3มี
ช ื3อเสยีงที3สดุในกรงุไทเป 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เย็น 
 รบัป
ร ะ ท า น
อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 7) อาหารพื�นเมอืง 

จากนั นนําทา่นไปชอ้ปปิ งที3 ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที3คนไทยเรยีกว่า สยามสแควรไ์ทเป มทัี  งแหลง่เสื อผา้แบ
รนดเ์นมเสื อผา้สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า รองเทา้ยี3หอ้ตา่ง ๆ อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี3ดังของญี3ปุ่ น รวมทั  ง
ยี3หอ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE สว่นของราคาที3ประเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูกวา่ประเทศ
ไทย อสิระชอ้ปปิ งตามอัธยาศัย 

คํ1า  นําทา่นพกัที1 YOUR HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที1ส ี1    ไทเป – ถนนเกา่จิ1วเฟิน - อุทยานเหยห่ลวิ – ปลอ่ยโคมที1ซื1อเฟิน (ไมร่วมคา่กจิกรรมปลอ่ยโคม) - ช็

อปปิ� ง GLORIA OUTLET - สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที1 8) 
   นําทา่นสัมผัสบรรยากาศ ถนนเกา่จิ1วเฟิ1น ที3ตั  งอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาใน เมอืงจหีลง จิ3วเฟิน เป็นแหลง่เหมอืงทอง 

ที3มชี ื3อเสยีงตั  งแตส่มยัโบราณ ปัจจบุันเป็นสถานที3ทอ่งเที3ยวที3สําคัญแหง่หนึ3ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิ
เกา่แกท่ี3มชี ื3อเสยีง ที3สดุในไตห้วัน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดั  งเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วันในอดีตและยังสามารถชื3นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั  งเลือกชมิและซื อชาจากรา้นคา้ที3มอียู่มากมายอีก
ดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลี1ยนเป็นรถบสัสาธารณะ
ขึ�นจ ิ1วเฟิ1 น) 

เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที1 9) เมนเูสี1ยวหลงเปา  
จากนั นนําทา่นไปยัง อทุยานเยห่ลิ1ว จดุเหนอืสดุของไตห้วัน มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดที3มชี ื3อเสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิที3มรีูปทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการกัดกร่อนของนํ าทะเล ลม
ทะเล และการเคลื3อนตัวของเปลอืกโลกเมื3อหลายลา้นปีก่อนทําใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิ ตามชายฝั3งใน
รปูรา่งที3แตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รปูรา่งตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หู ้
รังผึ ง และที3โดดเดน่มชี ื3อเสยีงมากที3สดุกค็อื เศยีรราชนิี 

  
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
  จากนั นนําท่านไปช็อปปิ ง GLORIA OUTLET เพื3อซื อสนิคา้ราคาถูก ที3รวมหลากหลายแบรนดใ์หท้่านได ้

เลอืกสรรกอ่นเดนิทางกลับ 
สมควรแกเ่วลา พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

22.05 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเที3ยวบนิที3 CI837 
00.50 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

☺☺☺CU CENTER☺☺☺ 
ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทางทา่นละ 1000 NTD หรอืประมาณ 1200 บาท 

(สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 



 

 

 

 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ แล้วจงึวางมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง 
***การเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั+งนี+เนื�องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ

สถานการณ์ในการเดินทางขณะนั+นแต่จะคาํนึงถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั โดยไม่ทํา
ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

 
      กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจ 
 

1. ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ั�งประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนื1องมาจากการกระทําที1สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอื
การถกูปฎเิสธในกรณีอื1นๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น เนื1องจากเป็น
การเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2. ในกรณีที1ลกูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปที1ไตห้วนั ซึ1งไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครื1องประดบัเจอรเ์นยีมหรอื
รา้นนาฬกิา, Duty free ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxในการเก็บเงนิลกูคา้ที1ไมเ่ขา้รา้นเป็นจํานวนเงนิรา้นละ 700 
บาท 
3. ในกรณีที1มลีกูคา้มาจอยทวัรท์ ี1ไตห้วนัโดยที1ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxไมร่บัลกูคา้ 
4. พาสปอรต์ควรมอีายเุหลอืไมต่ํ1ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

• คา่ตัNวเครื3องบนิไป-กลบั ตามเที3ยวบนิที3ระบใุนรายการทอ่งเที3ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที3ระบใุนรายการทอ่งเที3ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที3ระบใุนรายการทอ่งเที3ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที3คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ าหนักเกนิกวา่ที3สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื3องดื3ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที3ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ

ของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ3มและภาษีหัก ณ ที3จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD หรอื 1,200 บาท / ทา่น / ทรปิ (สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงื1อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที3เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงื1อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์  งหมด 



 

 

 

 

 

• กรณีกรุป๊ที3เดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจําที3นั3งกบัทาง
สายการบนิ รวมถงึเที3ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที3พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnไมค่นืคา่มดัจํา หรอื 
คา่ทัวรทั์  งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดกต็าม 

• เมื3อออกตัNวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัBวได ้ เนื3องจากเป็นนโยบายของ
สายการบนิ 

 

 
 

ขอ้แนะนําเพิ1มเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเที1ยวประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดนิทางที3ยงัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณ ี

2. ผูเ้ดนิทางที3เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจําตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณ ี

3. ผูเ้ดนิทางที3ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื3องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณ ี

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั  งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 


