
 
 
 
 
 
  

 
 

 

EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS  

5 วนั 3 คนื  

สายการบนิอวีเีอ Premium Economy class (BR)  

    
 

          

 รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

พบกบัความคุม้คา่ระดบั 5 ดาว  
สดุ Exclusive ทีโ่รงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI 

 

เหตผุลทีค่ณุตอ้งไมพ่ลาดรายการนี ้!!  
 
• ทีน่ ัง่แบบ Premium Economy class ( Elite class ) ของสายการบนิ EVA   
• พกั MARRIOTT HOTEL TAIPEI และ  NOVOTEL HOTEL ระดบั 5 ดาวอนิเตอร ์ 
• อาบน า้แรก่บับรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกัระดบั 5 ดาวไตห้วนั 
• ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ชมววิบนช ัน้ 89 บนตกึไทเป 101  
 • เทีย่วแบบผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมด ัง้เดมิและนวตักรรมยคุใหม ่
• ลอ่งเรอืยอรช์แบบคณะสว่นตวัชมววิความงามของทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• พาชม 3 หมูบ่า้นโบราณ 3 เมอืง ชือ่ดงัของไตห้วนั  
• อาหารพเิศษ !! อาหารพืน้เมอืงรสเลศิ , เสีย่ว หลง เปา ไตห้วนั , สกุีไ้ตห้วนั , กุง้มงักรไตห้วนั 
 

 ราคาเพยีง 33,888.- 
 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่21 – 25 ม.ีค. , 30 เม.ย. – 4 พ.ค. / 21 – 25 ม.ิย. 62  33,888.- 

          วนัที ่11 – 15 เม.ย. 62 (สงกรานต)์       38,888.- 

 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 พบกนั 23.30 น. กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  X X X  

2 

กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) 

BR206 02.15น.- 06.50น.  – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทยุานเยห๋ลิว่ - ผงิซ ี

– หมูบ่า้นสอืเฟิน – ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป  

O O O 

MARRIOTT HOTEL 

TAIPEI  

ระดับ 5 ดาว  

3 

 

DUTY FEE - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Taipei Fish 

market - Germanium Power - ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  

 

O O O 
NOVOTEL HOTEL 

ระดับ 5 ดาว  

4 

เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัจงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 

จันทรา – วัดพระถัมซ าจ๋ัง – วดัเหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง  

ฝงเจีย่ไนท ์– อาบน ้าแรภ่ายในหอ้งพกั 

O O O 

THE SUN HOTSPRING  

HOTEL หรอื FRESH 

FIELDS HOTEL  

ระดับ 5 ดาว  

5 

หมูบ่า้นสายรุง้ - เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – 

รา้นเครือ่งส าอางค ์- ตกึไทเป 101 รวมลฟิตช์มววิชัน้ 89 – สนามบนิ

ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) –กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ BR205 

21.10น.- 00.05น. 

O O X  

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   

23.30 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิ EVA (BR) รวมน า้หนกักระเป๋า 
35 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

Premium Economy Class ( Elite class ) จะมชีอ่งเชค็อนิส าหรับ elite class แยกตา่งหากไดน้ ้าหนักกระเป๋า 35 กก. 
ทีน่ั่งบนเครือ่งจัดวางเป็นแบบ 2-4-2 แตล่ะไฟลทบ์นิมเีพยีง 48 ทีน่ั่งเทา่นัน้ ชอ่งระยะหา่งระหวา่งแถวมคีวามกวา้งถงึ 38 นิว้ 
(seat pitch) ความกวา้งของเกา้อี ้19.5 นิว้และปรับเอนนอนไดถ้งึ 45 องศา ทา่นจะไดพ้บกบัความสะดวกสบายและหรูหรา
ทีแ่ตกต่างจาก economy class อยา่งชดัเจนระบบความบันเทงิเป็นจอสัมผัสรุ่นใหม ่(touch screen) จอใหญ่เห็นชดัเจน
พรอ้มหูฟังรุ่นพเิศษแบบตัดเสยีงรบกวนจากรอบขา้งท าใหท้่านไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกับระบบเอนเตอรเ์ทนเมนท์
ระหวา่งการเดนิทางแบบไมม่สีะดดุทัง้ไปและกลับ 
 
 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่2 
กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ- ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน)BR206 02.15น.- 06.50น.  
– หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ - ผงิซ ี– หมูบ่า้นสอืเฟิน – ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี - ไทเป  

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR206  
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.50 น. 
ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบปิคนคิบนรถ (แฮมเบอรเ์กอร ์+ เครือ่งดืม่)  

 

น าท่านสู่  หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดีตที่จิว่

เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัย

กษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชงิ มีนักขุดทอง

จ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบัน

นี้ที่หมู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บา้นที่มีการขายของ

พื้นเมอืง ทัง้ขนมพื้นเมอืง อาหาร และของฝาก

แบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น 

OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชั่น

ความสวยงามและโดดเด่นเ ป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่ ์

เกาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้น

ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมใน

การมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรง

กับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะได ้

สมัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ! กุง้มงักร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น

รูปร่างลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มี

ชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เขตผงิซ ีทีน่ี่เร ิม่โด่งดังและมนัีกท่องเทีย่วแวะเวยีน

มากันมากขึน้ หลังจากทีภ่าพยนตรรั์กโรแมนตกิชือ่ดังของไตห้วัน เรือ่ง You Are the Apple of My Eye 

ออกฉายเมือ่ปี 2011 ซึง่มเีสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าของภาพยนตรเ์รือ่งนี้ ท าใหท้ีน่ี่

ไดช้ ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วของเขตผงิซน่ัีนก็คอื 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

หมูบ่า้นสอืเฟิน เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีม่ทีางรถไฟสายผงิซวีิง่ผ่านตรงกลางหมู่บา้น สองขา้งทางเป็นรา้น

ขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับโคมไฟขงหมงิทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของหมูบ่า้นแห่งนี้ ทีน่ี่มเีทศกาล PINGXI SKY 

LANTERN FESTIVAL หรอืเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมงิจัดขึน้ทุกปีในชว่งระหว่างตรุษจนี ท่านสามารถ

เขยีนค าอธษิฐานลงบนโคมขงหมงิและปลอ่ยโคมทีน่ีไ่ด ้ 

(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืงรสเลศิ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัเพือ่ใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่นคลายความเมือ่ยลา้  

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI ระดบั 5 ดาว  

 

วนัที ่3 
Duty Fee – วดัหลงซาน – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – Taipei Fish market – 

Germanium Power – ซเีหมนิตงิ – เดนิทางเมอืงเถาหยวน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ในราคา

โปรโมชัน่ทีจ่ะท าใหท้า่นไดส้ว่นลดมากมาย สนิคา้แนะน า ! เซท็ชดุน ้าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จาก 

แบรนดย์ีห่อ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีส่ าคัญท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลอืกซือ้ในดวิตีฟ้รแีละ

ราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิรม์ ! จากนัน้น าทา่นสู ่วดัหลงซานซือ่ เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวัดพุทธทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบ

ของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไว ้

อยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทั่วทุกมมุโลก

มาเคารพสักการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่านทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรัก

ขอไดท้ี่นี่กับองค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็นสัญลักษณ์ที่

แสดงออกถงึคู่แท ้มชีือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้

เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มี

พืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคือหอ้งแกลลอรี่

รูปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมา

ดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่

ยงัมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืก

ชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และอกีหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือ

บรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีาร



 
 
 
 
 
  

 
 

 

จัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ี ้TAKAO 1 ทา่น / เซ็ท  

 

น าท่านสู ่Taipei Fish market ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development ภายในเป็น

บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีปุ่นแต่ไมต่อ้งไปถงึญีปุ่่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้

ขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชม ชอ้ปป้ิงศนูยส์รอ้ยสขุภาพ Germanium ที่

ข ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีุณสมบัต ิท า

ใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึที่

เป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลกใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ 

ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หาก

เปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่า

ยีห่อ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหาร

เยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์

หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนสูเต็ครอ้นสไตลไ์ตห้วนั พรอ้มบบุเฟ่ตอ์าหารรอ้น  

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  NOVOTEL  HOTEL ระดบั 5 ดาว  

 

วนัที ่4 
เดนิทางเมอืงหนานโถว – วดัถงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา –  

วดัพระถมัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิอู ่– เดนิทางเมอืงไถจง – ฝงเจีย่ไนท ์– อาบน า้แร ่



 
 
 
 
 
  

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน น าท่านนมัสการ

สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี้

เป็นวัดทีก่่อสรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหล่าศษิยานุศษิยแ์ละ

ประชาชนที่ร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็น

มหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่

ทันสมยัทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วัน    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ปลาประธานาธบิดไีตห้วนั  

 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุร ิยนั-จนัทรา ซึ่งเป็น

ทะเลสาบน ้าจดืที่เกดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร 

หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบน

เหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลัง

ประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมังกร

ลอ้มรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่

สมบูรณ์ที่สุดของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรือยอร์ชแบบ

สว่นตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

แห่งนี้ จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระ

ทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปี

และยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุรยิัน 

จันทรา  จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่

จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญที่

ทา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแค่นี้ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว 

ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกี  สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถจง เมอืงส าคัญทางภาคกลางของไตห้วัน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมี

สนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอย

แล ะ ร ้า นยี่ห ้อ แบ รนด์ ร ะ ดั บ กล า ง  ร ้า น

เครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้

ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่

ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ให ้

ท่านไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….

หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่

เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวม

อาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจัง

แหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

                  น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  THE SUN HOTSPRING HOTEL  หรอื 

FRESH FIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว ไตห้วนั  

*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชน่ า้แร ่

แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 
หมุบ่า้นสายรุง้ – เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – รา้นเครือ่งส าอางค ์

ตกึไทเป 101 ข ึน้ลฟิทช์มววิช ัน้ 89 – สนามบนิเถาหยวน BR205 21.10-00.05 น. 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศกึของ

พรรคกก๊มนิตั๋งในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี ทีเ่ดนิทางลีภ้ัย

มารวมตัวทีไ่ตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้ง

ก็ลม้หายตายจากกันไป ต่อมามโีครงการรือ้หมูบ่า้นแห่งนี้และ

สรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต.่.. ในระหวา่งทีท่ าการรือ้ถอนมทีหารเกา่

นายหนึ่งนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตัดสินใจวาดภาพและ

ระบายสแีนวก าแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืนการบอกลา

หมู่บา้นแห่งนี้ที ่ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บ

เห็น ดว้ยสสีนัทีส่ดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์ูน ใบหนา้คน จนไดรั้บการกล่าวขานใน

วงกวา้ง  สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน 

 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก  รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนม

ประจ าชาตเิลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อป

คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูเสีย่ว หลง เปา สตูรตน้ต ารบัของไตห้วนั (จนิผิน่) 

 น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน 

มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้น าทา่นสู ่ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุัน

ถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่าน

มายงัไมถ่งึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึ

แห่งนี้ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุล

ของตัวตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสงูทีส่ดุในโลก แต่ตกึไทเป 

101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไวไ้ดค้ือลฟิต์ที่เร็วที่สุดในโลก พาท่านขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก ดว้ย



 
 
 
 
 
  

 
 

 

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีเพือ่ ชมววิชัน้ 89 ภายในบรเิวณชัน้ 1ถงึชัน้ 5 ยังเป็นแหล่งช็อปป้ิง

ทีน่ิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาต ิมหีา้งสรรพสนิคา้และช็อปป้ิงมอลลอ์ยู่กว่าสบิแห่ง เทียบเท่ากับ

สยามพารากอ้นของเมอืงไทย         

            

            

           

 
 
 
 
 
 
 
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

21.10 น. 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน อ าลากรงุไทเป 

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ EVA AIR  (รวมน ้าหนักกระเป๋า 35Kg) เทีย่วบนิที ่

BR205 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

00.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : Exclusive Taiwan E-CLASS 5 วนั 3 คนื by EVA Elite class 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

21 – 25 ม.ีค. 62 33,888.- 33,888.- 33,888.- 9,500.- xxx 

11 – 15 เม.ย. 62  
** สงกรานต ์** 

38,888.- 38,888.- 38,888.- 10,500.- xxx 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 33,888.- 33,888.- 33,888.- 9,500.- xxx 

21 – 25 ม.ิย. 62 33,888.- 33,888.- 33,888.- 9,500.- xxx 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 

รวม1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็

ขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิท

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 13,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง (ส าหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ส าหรบั PREMIUM ECONOMY CLASS) 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 13,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ Primium Economy class  

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 35 กโิลกรัม 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุ ม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 35 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วัน

ท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่



 
 
 
 
 
  

 
 

 

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 

 

 


