
 
 
 

 

 

 

 

  

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

24 - 28 ม.ค. 17,999.- 5,900.- 

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 17,999.- 5,900.- 

09 - 13 ก.พ. 16,999.- 5,900.- 

13 - 17 ก.พ. (วนัตรษุจนี) 20,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. - 03 ม.ีค. (วนัมาฆบชูา) 17,999.- 5,900.- 

02 - 06 ม.ีค. 16,999.- 5,900.- 

06 - 10 ม.ีค. 16,999.- 5,900.- 

14 - 18 ม.ีค 16,999.- 5,900.- 

ราคาอืน่ๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
3. กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิหรอืถอืพาสปอรต์ทีไ่มใ่ชพ่าสฯไทย เก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 2,500 บาท 

ทางบรษิทัไมร่วมคา่วซีา่ใหแ้ละลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการขอวซีา่เอง) 
 



 
 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
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-่ชอ้ปป้ิง

ตลาดฟ่งเจีย๋ไนทม์าเกต๊-ภตัตาคารอาหารชือ่ดงั “บานานา่” 
 
02.25 น. เหริฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง) 
 

  
 
07.05น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)หลังผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
เชา้  บรกิารอาหารวา่ง (มือ้ที ่1) ชานม+แซนดว์ชิ หรอื แฮมเบอรเ์กอรไ์ก ่

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัจงไถฉานซือ่ เป็นวัดพุทธนกิายมหายานถูกสรา้งขึน้ในเดอืนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็น
สถานทีส่ าหรับจารกิแสวงบุญของชาวไตห้วัน อกีทัง้เป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนหลายพันหอ้งเพือ่ให ้
พระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรมและไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกในปี ค.ศ.1999 เกดิแผ่นดนิไหว
อยา่งรุนแรงในเขตไถจง ท าใหห้มูบ่า้นและอาคารโดยรอบวัดไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก แต่ตัววัดจงไถฉาน
ซือ่กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายเลยนับตัง้แตนั่น้มากผูค้นตา่งพากนัเลือ่มใสศ่รัทธาวัดนีเ้ป็นอยา่งมาก 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)ชาบสูไตลไ์ตห้วนั  

หลังจากนั้นน าท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุร ิยนัจนัทรา  ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วันตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยีซึง่การท่องเทีย่วไตห้วัน
ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที ่21 กันยายน 1999 
รวมความหลากหลายทางธรรมชาต ิจากผนืน ้าสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2000 เมตร มคีวามยาว 
33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที่มภีูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบท าใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติยแ์ละ
พระจันทร์เสีย้วซึง่เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุรยิัน-จันทรา จากนัน้น าท่าน นมสัการอฐัขิองพระถงัซ า
จ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965  

 



 
 
 

 

น าท่านนมัสการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิอูซ่ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้
แห่งความส าเร็จน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาด
คนเดนิทีม่รีา้นคา้ครบครันจ าหน่าย ทีต่ลาดแหง่นีม้อีาหารสไตลไ์ตห้วันมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองทาน เชน่ 
ชานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็นขึน้ชือ่ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วัน กว๋ยเตีย๋วไตห้วัน ผลไมส้ด
และอกีมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบานานาเมอืงไทจง(มือ้ที ่3) รา้นอาหารสไตลย์อ้นยคุอายมุากกว่า 25

ปี มมีมุยอ้นยคุน่ารักใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจเรยีกไดว้่าเป็น “เพลนิวานแห่งไตห้วัน”รา้นอาหารแห่งนี้

เป็นรา้นทีด่ารานักรอ้งชือ่ดังแถบเอเชยีเชน่ Super junior นักรอ้งชือ่ดังของเกาหลใีตร้ายการท่องเทีย่วสมทุร

โคจร หรอืแมแ้ตด่าราดังระดับโลกอยา่ง เฉนิหลง ก็ตอ้งแวะมาชมิอาหารทีร่า้นแห่งนี้และถ่ายรูปกับเจา้ของรา้น

เพือ่เก็บเป็นทีร่ะลกึ 

   
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  น าทา่นสู ่TAICHUNG-PARK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ชมซากรุะ - แวะชมิพายสบัปะรด – ชอ้ปป้ิงศนูยเ์ครือ่งประดบั - COSMETIC CENTER - DUTY FREE 

- ชอ้ปป้ิงตลาดซือ่หลนิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางไปชม ซากุระ ทีป่ลูกเป็นแนวยาวเรยีงรายรมิถนน ดอกซากรุะทีไ่ตห้วันจะมทีัง้สขีาว, สชีมพู
ออ่นจนถงึเขม้สวยงามมากๆ  
(หมายเหต ุ: โปรแกรมชมซากรุะจะเดนิทางไปชมเฉพาะชว่งเดอืนก.พ.-ม.ีค.ซึง่เป็นชว่งการบานของ
ซากรุะเทา่น ัน้ ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะ ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและองคป์ระกอบอืน่ๆ ทางบรษิทัไม่
สามารถก าหนดการบานของดอกซากุระทีแ่น่นอนได ้ดงัน ัน้ทางบรษิทัจงึขออภยั ถา้ในวนัทีท่่าน
เดนิทาง อาจจะไมไ่ดพ้บการบานของดอกซากรุะทีส่วยงามเต็มทีไ่ดจ้งึเรยีนแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้) 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรดซือ่ดัง รสชาตอิร่อยของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วันเพือ่ใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซือ้ฝากคนทีท่า่นรัก หลังจากนัน้น าทา่น ชมศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมพีลังพเิศษชว่ย
ในการปรับสมดุลใน ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปกต ิระบบไหลเวยีน
โลหติด ีชว่ยใหร้่างกายสดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ยและนอกจากนัน้ยังมนีาฬกิาหลาก-หลายแบรนดจ์ากทั่วโลก
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เครือ่งส าอาง(COSMETIC CENTER) ชัน้น าในไตห้วัน 
 

 
 



 
 
 

 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)เมนเูสีย่วหลงเปา  
     

    
 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
มากมาย น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซือ่หลนิ (SHILIN NIGHT MARKET)เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุใน
กรงุไทเป และโดง่ดังทีส่ดุอกีดว้ยของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทุกอยา่ง ไมว่่าจะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้ง
เทา้ เหตผุลทีค่นชอบมาซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ก็เพราะวา่ การเดนิทางทีส่ะดวก หา่งจากสถาน ีMRT แค ่70 เมตร
, มขีองขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถงึเทีย่งคนืเพราะเหตุนี้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อันโด่ง
ดังของไตห้วัน  

   **อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
ค า่  น าทา่นสู ่RELITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่    ถนนเก่าจ ิว่เฟ่ิน - อุทยานเย่หลวิ - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยดัเซ็น - ตกึไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ช ัน้  

  89) – ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

  น าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจ ิว่เฟ่ิน ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาใน เมอืงจีหลง จิว่เฟิน เป็นแหล่งเหมอืง 
  ทอง ที่มีชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็น 
  ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตห้วัน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดิมของรา้นคา้  
  รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีตและยังสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน์ รวมทัง้เลือกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ที ่
  มีอยู่มากมายอีกดว้ย (หมายเหตุ: วนัเสาร,์ อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้ง 
  เปลีย่นเป็นรถบสัสาธารณะขึน้จ ิว่เฟ่ิน) 

เทีย่ง   **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  
  น าท่านไปยัง อุทยานเย่หลิว่ (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุดของไตห้วัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว  
  ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชือ่เสียง เต็มไปดว้ยโขดหนิที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการ 
  กัดกร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กดิการทับ 
  ถมของแนวหิน ตามชายฝ่ังในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น  
  รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หูรั้งผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื เศยีรราชนิ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซ็น  เ ป็นอนุสรณ์สถานที่ตั ้งขึ้นเพื่อร า - 
ลึกถึง ดร. ซุน ยัดเซ็น ผูเ้ป็นบดิาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร. ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัต ิ
ราชวงศ์ชงิและก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ในปี 1912 เขาไดด้ ารงต าแหน่งประธานธิบดีคนแรก  
พรอ้มกับด ารงต าแหน่งหัวหนา้พรรคก๊กมนิตั๋งและเป็นอาจารย์ของเจียง ไคเชกดว้ย ดร. ซุน ยัดเซ็นถือ 
เป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิง่ของทัง้ประชาชนชาวจีนแผ่นดนิใหญ่และเกาะไตห้วัน Sun Yat-Sen Memorial  
Hall ก่อตัง้ขึน้ในปี 1972 ตัวอาคารหลักเป็นอาคารทรงจีนหลังคาสเีหลืองพรอ้มกับพื้นที่เปิดกวา้งที่ม ี
สวนดอกไมแ้ละน ้ าพุรวมบริเวณกว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดว้ยจุดแสดงรูปปั้น 
ดร. ซุน ยัดเซ็นพรอ้มกับการแสดงเปลี่ยนผลัดของนายทหาร พพิิธภัณฑ์ หอ้งสมุดและยังมีพื้นที่ส าหรับ 
จัดแสดงตา่งๆ รวมถงึรา้นคา้ของทีร่ะลกึดว้ย 



 
 
 

 

   จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชม ตกึไทเป 101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับตกึ 101 ใหท้่านสัมผัสนวัตกรรมดา้น 
  วศิวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมคีวามสูงถงึ 508 เมตร  
  ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ท า 
  หนา้ที่กันการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั ้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัว 
  อาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งต่อกัน และยังมลีฟิต์ที่เร็วที่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร 
  ตอ่นาท ี 

  จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรไ์ทเป มทีัง้แหลง่  เสือ้ผา้  
  แบรนด์เนมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์ที ่

ดังของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE ในส่วนของราคาที ่
ประเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 
 

ค า่   **อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัKING’S-PARADISE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้       สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ   
เชา้   บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (มือ้ที ่9) 

  จากน ัน้เดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
09.40 น.   ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่XW181 
12.40 น.   ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ…….. 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีม่ลีกูคา้มาจอยทวัรท์ ีไ่ตห้วนัโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ 

 

CU CENTER 

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

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออก
ท ัง้ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2.ในกรณีทีล่กูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอร์
เนยีมหรอืรา้นนาฬกิา, รา้นเครือ่งส าอาง, รา้นใบชา, DUTY FREE ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ
เงนิลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้รา้นเป็นจ านวนเงนิ รา้นละ 800 NTD(960บาท) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งไตห้วนักบัเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีาร 

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัคอื ศูนยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีม, รา้นชาจนี, 

รา้นขนมพายสปัปะรด, รา้นรา้นนาฬกิา, รา้นเครือ่งส าอาง, DUTY FREE ฯลฯซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ รา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 30-60 นาท ี(หากทา่นออกกอ่น

เวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น และหากทา่นไมป่ระสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดงักลา่ว ทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ปรบั 800 NTD/รา้น)  ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้น ือ่งจากสภาพ 
ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง 

และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กวว่า   ดืออนนบจาากววบนดืนนาา  ** 
 

 

ตัวอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรน์ีร้วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้07กโิลกรมั 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
-  

หมายเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 25ทา่นขึน้ไป 
- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านนับจากวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่6เดอืนและรับเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่ว 
- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ 



 
 
 

 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าร  

- 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 NTD(1,200 บาท)/ทา่น/ทรปิ, สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะ

พอใจในการบรกิาร (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่ 
- ะคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- 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 3วนั หลงัจากการส ารองทีน่ ัง่) 

ส าหรบัเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท 
- ช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 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 และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ 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 กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง
กรณี 

 


