
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเด่ียว 

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 มิถุนายน 2561 17,900 5,000 

12 – 16 มิถุนายน 2561 16,900 5,000 

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

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่่ากวา่ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบนิ ราคา 8,900 บาท 

3. กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือถือพาสปอรต์ท่ีไม่ใช่พาสฯไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท ทาง
บริษัทไม่รวมคา่วีซ่าใหแ้ละลกูค้าตอ้งเป็นผู้ดา่เนินการขอวีซ่าเอง) 

 

 

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน 

EEAASSYY  BBLLIINNKK  BBLLIINNKK  IINN  TTAAIIWWAANN 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT มีไฟล์ทบินวันละ 1 ไฟล์ท ซึ่งแต่ละวันจะมีเวลาบินท่ีแตกต่างกนั หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาสอบถาม
เท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดนิทางได้และหากกรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความลา่ช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือ
ความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 00.20 – 05.10* 
21.30 น.        คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต 

(XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวก 
 

*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 02.15 – 07.05* 

23.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต 
(XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวก 

 
 (หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไป

จนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน) 

 

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซ่ือ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-
ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต 

*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 00.20 – 05.10* 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ช่ัวโมง) 
05.10 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนา่ท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 
 

*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 02.15 – 07.05* 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ช่ัวโมง)  
07.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและรบัสัมภาระเรยีบรอ้ยแล้วน่าท่านเดนิทางสู่เมืองไทจง 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) BOX SET 

น่าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซ่ือ เป็นวัดท่ีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานท่ียิ่งใหญเ่ป็นอันดบัสามของ

โลกรองจากนครวาติกัน และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกท้ังยังเป็นวัดท่ีมีการออกแบบให้ทันสมัยท่ีสุดในไต้หวัน มี
รูปทรงคล้ายคนกา่ลังนั่งสมาธิ (ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖

原) เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ท่ีออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างท่ีแขง็แกร่ง เริ่มก่อสรา้ง

ในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 
จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวีย๋น ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.

1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว เกิดแผ่นดินแยก แตว่ัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย 
ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาใหก้ับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก.. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)  



 
 
 

 

หลังจากนั้นนา่ท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไต้หวันตั้งอยูใ่นเขตซันมูนเลกเนช่ันแนลซนีิกแอเรียซึ่งการท่องเท่ียวไต้หวัน
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กันยายน 1999 
รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผนืน้่าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 

33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอ้นล้อมรอบท่าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจนัทร์เส้ียวซึ่งเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยัน-จันทรา จากนั้นน่าท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซ า
จั๋ง ท่ีได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965  

น่าท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้า
แห่งความส่าเรจ็นา่ท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาด

คนเดินท่ีมีร้านค้าครบครนัจา่หน่าย ท่ีตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น 
ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นช่ือ ปลาหมกึย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวนั ก๋วยเตี๋ยวไตห้วัน ผลไม้สด
และอีกมากมาย 

เย็น     **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**  
ค่ า  น าท่านสู่ REN MEI FASHION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

  โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 
 

วันที่สาม ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปป้ิงศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค - ช้อปป้ิงซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

หลังอาหาร น่าท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.)น่าท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพาย

สับปะรด ช่ือดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นช่ือของไต้หวนัเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ฝากคนท่ีท่านรัก  
หลังจากนั้นนา่ท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปน็แหล่งรวม รปูภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวัติ

แทบท้ังหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยท่ียังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่
ต่าแหน่งผู้น่าประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมี
ขึ้นทุก 1 ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้        

   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)      

หลังจากนั้นนา่ท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซึ่ง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตด ีช่วยให้ร่างกาย
สดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนัน้ยังมนีาฬิหลากหลายแบรนด์จากท่ัวโลกให้ท่านได้เลือกชม ให้ท่าน



 
 
 

 

ได้เลือกซื้อ เครื่องส าอาง(COSMETIC CENTER) ช้ันน่าในไต้หวนั 

จากนัน้น่าท่านไปช้อปปิ้งท่ี ตลาดซ่ือหลิน (SHILIN NIGHT MARKET) เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
และโด่งดังท่ีสุดในกรุงไทเป ของท่ีขายท่ีนีแ่ทบจะมีครบทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผ้า ร้องเท้า 
กระเป๋า ให้ท่านอิสระได้เลือกชม เลือกซือ้สินคา้ 

เย็น     **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**   
ค่ า  น าท่านเข้าสู่ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
  โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

วันที่ส่ี   ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น89) - ช้อปป้ิงซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
น่าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส่าคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่
ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า รา้นอาหารของชาวไต้หวันใน
อดีตและยังสามารถช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมท้ังเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าท่ีมีอยู่มากมายอกีดว้ย (หมายเหตุ: วัน

เสาร์, อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปล่ียนเป็นรถบัสสาธารณะข้ึนจิ่วเฟิ่น) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) 

น่าท่านไปยัง อุทยานเย่หล่ิว (ประมาณ 1 ชม.) จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปใน
ทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปด้วยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้่าทะเล 
ลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนท่าให้เกิดการทับถมของแนวหนิ ตามชายฝั่งใน

รูปร่างท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างตา่งๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ดเต้าหู้รัง
ผึ้ง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ เศียรราชินี จากนัน้น่าท่านเดินทางไปชม ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกบัตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมดา้นวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไตห้วัน สัญลักษณ์ของ

เมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวนั ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่
หนักกวา่ 660 ตัน ท่าหน้าท่ีกนัการ ส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหวและมกีารตั้งระบบปอ้งกันวนิาศกรรมทางอากาศ

อย่างดี ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร
ต่อนาที 

 

ค่ า **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 
ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่ห้า     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) BOX SET 

*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 06.20 – 09.20 น.* 

02.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
06.20น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

09.20น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…….. 
*ส าหรับเที่ยวบินที่ออกเวลา 09.40 – 12.40 น.* 

05.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

09.40น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 
12.40น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…….. 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีลูกค้ามาจอยทัวร์ที่ไต้หวันโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า 

 

CU CENTER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 1,000 NTD(1,200 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ 
(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

 
1. ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศ

ไทยและประเทศไต้หวัน อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือ
การถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็น

การเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว 
2.ในกรณีที่ลูกค้าไม่ลงร้านช้อปที่ไต้หวัน ซ่ึงได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียมหรือ
ร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องส าอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินลูกค้าที่ไม่เข้า

ร้านเป็นจ านวนเงิน ร้านละ 800 NTD(960บาท) 
 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไต้หวันก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวได้รู้จักคือ ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม, ร้านชาจีน, ร้านขนมพายสัปปะรด, ร้านนาฬิกา, ร้าน

เครื่องส าอาง, ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 30-

60 นาท ี(หากท่านออกก่อนเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้า

ร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน)  ท่านต้องการซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  

แล้วจึงวางมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 
 

ราคาทัวร์น้ีรวม 
- ค่าตั๋วเครือ่งบินช้ันประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป 

น้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วข้ึนเครื่องได้ 07กิโลกรัม 

- ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน จ่านวน 3 คืน  
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
- ค่ารถรับ-ส่งและนา่เท่ียว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช่านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอบุัติเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
ราคาทัวร์น้ีไม่รวม 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท) ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจ

ในการบริการ (เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่) 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนอืรายการ  



 
 
 

 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ท่ีจ่าย 3 %    

- ค่าน้่าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กิโลกรัม  /  ค่าวซี่าส่าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาติ 
- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีทางประเทศไต้หวันยกเลิกฟรีวีซ่าใหแ้ก่นักท่องเท่ียวชาวไทย) 

 

หมายเหต ุ
- จ่านวนผู้เดินทางขัน้ต่่า 20 ท่านขึ้นไป 
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวนัเดินทางไม่น้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงค์เดินทางท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรอืเจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานท้ัง

จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตัวนกัท่องเท่ียวเอง 
- เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไมว่่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ท้ังหมด 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการส ารองที่น่ัง) 

ส าหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท 
- ช าระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ่าเต็มจ่านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวรท้ั์งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมัดจา่ท่ี

นั่งกับทางสายการบนิ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจ่า หรอื ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเปน็

นโยบายของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

1. ผู้เดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ

ติดตัวไปดว้ยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 
2. ผู้เดินทางท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจา่ตัวข้าราชการ 

หรือใบรบัรองการท่างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

3. ผู้เดินทางท่ีท่าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าตดิตวัไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน
บางกรณ ี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงิน NTD และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณ ี

 


