
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

พกัไทจง 1 คนื / ไทเป (โรงแรมแชนํ่า้แร ่1 คนื) / ไทเป 1 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้30 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
 ชม หมูบ่า้นสายรุง้ Rainbow Village ทีม่สีสีนัสดใสสมชือ่ 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ 
 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด 

 อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวมประวตัขิองนายพล เจยีงไคเช็ค 
 วดัหลงซนั หรอื "วดัเขามงักร" เป็นวดัเกา่แกอ่ายุกวา่ 240 ปี  
 อทุยานเยห่ลิว่ จดุเหนอืสดุของไตห้วนั มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 

EEAASSYY  LLUUXXUURRYY  IINN  TTAAIIWWAANN 

ทัวรไ์ต้หวัน ทะเลสาบสรุิยันจันทรา อาบน ้าแร่ 4 วัน 3 คืน 



 
 
 
 

 

 พเิศษ!!! แชนํ่า้แรใ่นโรงแรม +  Free Wi-Fi on Bus 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

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

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 
 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝงเจีย๋ไนทม์าเกต๊ 
 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูิชัน้ 4 ประต ู8 เคารเ์ตอร์S สายการบนิ ไชน่า แอรไ์ลน์  (CI) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น  
08.30 น. เหนิฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิCHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI838 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง) 

*บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
13.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่ไตห้วันเร็วกว่าไทย1ช.ม.) หลงัผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 

 นําทา่นชม หมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village) ทีม่สีสีนัสดใสสมชือ่ ดว้ยเสน้สายและลวดลายของตวัการต์นู
น่ารักๆทีถ่กูแตง่แตม้บนผนังกําแพงของหมู่บา้นเกา่แห่งหนึง่  กอ่นทีจ่ะกลายมาเป็ นหมู่บา้นสายรุง้ ทีน่ี่เคยเป็น

หมู่บา้นทหารผ่านศกึทีก่ําลงัจะถกูรือ้ถอนเพราะผูท้ีเ่คยอยู่อาศยับา้งก็ตายหรอืยา้ยออกไปอยู่ทีอ่ืน่แตไ่ดม้ ี“คณุปู่
สายรุง้”หรอืคณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศกึผูห้นึง่ทีอ่ยู่อาศยัทีน่ี่ ไดล้งมอืวาดลวดลายตาม
ผนังและกําแพงข องอาคารทีร่อการรือ้ทิง้เหลา่นี้คลา้ยๆ จะเป็นการ สัง่ลาหมู่บา้นทีอ่ยู่อาศยัมานาน แตภ่าพวาด

เหลา่นัน้กลบัสวยเตะตาผูพ้บเห็นเพราะสสีนัทีส่ดใสและลวดลายทีม่ชีวีติชวีา เป็นภาพของใบหนา้คนและสตัวท์ี่
ตา่งดมูคีวามสขุสดใสสรา้งความสขุใจใหแ้กผู่พ้บเห็ น จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง  ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต  เป็น
ตลาดทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาดคนเดนิทีม่รีา้นคา้ครบครันจําหน่ายทีต่ลาดแห่งนี้มอีาหารสไตล์

ไตห้วันมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกลิม้ลองทาน เชน่ ชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็นขึน้ชือ่ ปลาหมกึย่าง อาหารทะเลเผา
สดๆ ไสก้รอกไตห้วัน กว๋ยเตีย๋วไตห้วัน ผลไมส้ดและอกีมากมาย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) บรกิารชาบชูาบสูไตลไ์ตห้วนั 

คํา่  นําทา่นสูพ่กัที ่HE TI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง ไถจง – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ไทเป – รา้นพายสปัปะรด  

 อาบนํา้แร ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางไป ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วันตัง้อยู่ในเขตซนัมูนเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่การทอ่งเทีย่วไตห้วัน
ไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บูรณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 

สถานทีแ่ห่งนี้รวบรวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน้ําสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดบั 600 - 2000 
เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบทําใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ

อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสรุยิัน-จันทรา นําทา่น นมสัการอฐัขิองพระถงัซํา
จ ัง๋ ทีไ่ดอ้ัญเชญิอัฐธิาตกุลบัมาทีว่ัดเสวยีนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) ลิม้รสเมนชูือ่ดงัปลาประธานาธบิดแีละพระกระโดดกําแพง 

  จากนัน้นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิอู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพ
เจา้แห่งความสาํเร็จ 

  

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

  นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงไทเป (ประมาณ 2.30-3 ชม.) แวะ รา้นนํา้ชา  เพือ่ชมิชารสตน้ตําหรับของไตห้วัน 
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ชือ่ดงั รสชาตอิร่อย ทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคน

ทีท่า่นรักได ้ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) อาหารพืน้เมอืง 
คํา่  นําทา่นพกัที ่NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ไทเป – ช็อปป้ิง Duty Free – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้ลฟิตช์ ัน้89) - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชค 

วดัหลงซาน -  ซเีหมนิตงิ (สยามสแควรไ์ทเป) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที่  DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

มากมายจากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชมความงามของ  ตกึไทเป  101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัตกึ 101 และสมัผัส
นวัตกรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สญัลกัษณ์ของเมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 508 
เมตร ไดร้ับการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนั ทํา

หนา้ทีก่นัการ สัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวและมกีารตัง้ระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอย่างด ีตวัอาคาร
มองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งตอ่กนัและยังมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีท่ีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) เมนเูสีย่วหลงเปา  
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส ิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิ
แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร .ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู่

ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมี
ข ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนัน้นําทา่นสู ่วดัหลงซนั หรอื "วดัเขามงักร " เป็นวัดเกา่แก่
อายุกว่า 240 ปี เดมิสถานทีต่ัง้ของวัดมชีือ่เดมิว่า "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเร ิม่ตน้ของความเจรญิของเมอืงไทเปในเมือ่

อดตี เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซนัซือ่ถกูบูรณะใหม่หลายหนทัง้จากความเสยีหายจากภยัธรรมชาตแิละภยั 
สงคราม แตย่ังคงไวซ้ ึง่ความเป็นศลิปะโบราณทีส่ามารถดไูดจ้ากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซนัซือ่ถกู

ทิง้ระเบดิจนพระอุโบสถไดร้ับความเสยีหายยับเยนิแตป่รากฏว่า "พระโพธสิตัวก์วนอมิ" ทีส่ถติอยู่ด า้นในนัน้กลบั
ไม่ไดร้ับความเสยีหายเลยยิง่ทําใหผู้ค้นเลือ่มใสพากนัมากราบไหวม้ากขึน้ๆในทกุวัน นอกจากจะม ี"พระโพธสิตัว์



 
 
 
 

 

กวนอมิ" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยังมเีทพเจา้ตา่งๆของลทัธเิตา๋อกีนับหลายสบิองค ์มี

ผูก้ลา่วไวว้่าวัดหลงซนัซือ่เป็นทีร่วมเทพเจา้ องคต์า่งๆไวม้ากทีส่ดุแห่งหนึง่ของไตห้วันและปัจจุบันเป็นวัดทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในกรุงไทเป 

 

 
 

 
 
 

เย็น 
 รบัป

ระทาน
อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) อาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที่  ตลาดซเีหมนิตงิ  หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า  สยามสแควรไ์ทเป มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้แบ

รนดเ์นมเสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง ๆ อาท ิ ONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ น รวมทัง้
ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE สว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน ถอืว่าถกูกว่าประเทศ
ไทย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

คํา่  นําทา่นพกัที ่YOUR HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่   ไทเป – ถนนเกา่จ ิว่เฟิน  - อทุยานเหยห่ลวิ –  ปลอ่ยโคมทีซ่ือ่เฟิน (ไมร่วมคา่กจิกรรมปลอ่ยโคม ) - ช็
อปป้ิง GLORIA OUTLET - สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

   นําทา่นสมัผัสบรรยากาศ ถนนเกา่จ ิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาใน เมอืงจหีลง  จิว่เฟิน เป็นแหลง่เหมอืงทอง 
ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัแห่งหนึง่ เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิ

เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วันในอดตีและยังสามารถชืน่ชมววิทวิทศัน์  รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ทีม่อียู่มากมายอกี
ดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัสาธารณะ

ขึน้จ ิว่เฟ่ิน) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) เมนเูสีย่วหลงเปา  

จากนัน้นําทา่นไปยัง อทุยานเยห่ลิว่ จุดเหนือสดุของไตห้วัน มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดทีม่ชีือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการกดักร่อนของน้ําทะเล ลม
ทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่นทําใหเ้กดิการทบัถมของแนวหนิ  ตามชายฝ่ังใน

รูปร่างทีแ่ตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะง่อนทราย รูปร่างตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ดเตา้หู ้
รังผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื เศยีรราชนิี 

  

 
 

 
 
 

   
   

 
 
 

  จากนัน้นําทา่นไปชอ็ปป้ิง GLORIA OUTLET เพือ่ซือ้สนิคา้ราคาถกู ทีร่วมหลากหลายแบรนดใ์หท้า่นได ้
เลอืกสรรกอ่นเดนิทางกลบั 
สมควรแกเ่วลา พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

22.05 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่CI837 
00.50 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 

 
 



 
 
 
 

 

 

CU CENTER 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทางทา่นละ 1000 NTD หรอืประมาณ 1200 บาท 
(สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

***การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ
สถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท า

ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

 
      กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 
 

1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ

ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอื
การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากเป็น

การเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีมหรอื
รา้นนาฬกิา, Duty free ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้รา้นเป็นจํานวนเงนิรา้นละ 700 

บาท 
3. ในกรณีทีม่ลีกูคา้มาจอยทวัรท์ ีไ่ตห้วนัโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้  
4. พาสปอรต์ควรมอีายุเหลอืไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ

ของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD หรอื 1,200 บาท / ทา่น / ทรปิ (สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน
การบรกิาร) 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 



 
 
 
 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัทาง

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื 
คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
สายการบนิ 

 
ขอ้แนะนําเพิม่เตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจําตวัขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเลม่พาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเลม่เกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 


