
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตห้วนับินตรงเชียงใหม่  � วนั � คืน 
วดัจงไถฉานซือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา วดัพระถงัซมัจั �ง 
วดัเหวนิอู ่ตลาดฝงเจียไนทม์ารเ์ก็ต หมูบ่า้นสายรุง้ ตึกไทเป *+* 



              

 

    

อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ยา่นซีเหมินติง อุทยานเยห่ลิว นํ0าตกซือเฟิ น 
 
 
 

 
*+.34 น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร ์สายการบิน THAI 

AIR ASIA (FD)  โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ0 นเครือง 
*E.4+ น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) เทียวบินที FD242(13:50-

18:20น.) 
N+.*+ น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนัเวลาทอ้งถินเร็วกวา่ประเทศ ไทย * ชั วโมง 

(เพือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน) หลงัจากท่านไดผ่้านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้หลงัจากนั0นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทเป 

คํ า  รบัประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร 
  นําคณะเขา้สู่ทีพกั CHONGYU HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองทีตั0งจุดศูนยก์ลางของไตห้วนั 

 นําท่านกราบไหวสิ้งศกัดิRสิทธิRทีวดัจงไถฉานซื.อ วดันี0 ไดร้บัการกล่าวขานวา่เป็นศาสน สถานทียิงใหญ่
เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวดัมหายานทีธิเบตอีกทั0งยงัเป็นวดัทีมีการออกแบบให้
ทันสมยัทีสุดในไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยคนกาํลังนังสมาธิ(ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน) มีความสูง *4+ เมตร 

ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee (李祖原) เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ทีออกแบบตึกไทเป *+* โดยใช้
หินแกรนิตมาเป็นโครงสรา้งทีแข็งแกร่ง เริมก่อสรา้งในปี ค.ศ.*YY+ และเสร็จสมบรูณใ์นปี ค.ศ. N++*จาก
แรงศรทัธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษยท่์านพระอาจารยเ์หวยเจวี�ยนับแสนๆคนระหวา่งนั0น
ในปี ค.ศ.*YYY ไดเ้กิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงทีเมืองหนานโถวแผ่นดินแยกแต่วดัจงไถฉานซือกลบัไม่เป็น
อะไรเลย ยิงเป็นการสรา้งความศรทัธาใหก้บัผูค้นในไตห้วนัอยา่งมากผูก่้อตั0งคือท่านพระอาจารยเ์หวย่เจวี�ย 
เจา้อาวาสวดัจงไถฉานซือ ซึงท่านพระอาจารยมี์ชือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิทีสืบ
ทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน 

*N.++ น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาประธานาธิบดี 
บ่าย  จากนั0นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ซึงเป็นเรือยอร์ชแบบส่วนตัวสาํหรับของคณะเท่านั0น 

ทะเลสาบนํ0าจืดทีเกิดขึ0 นตามธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง EE 

วนัที.หนึ.ง เชียงใหม่ –เถาหยวน–ไทเป  

วนัที.หนึ.ง วดัจงไถฉานซื.อ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั 5ง – วดัเหวินอู่ – 
ชิมชาอู่หลง – ตลาดฝงเจี.ยไนทม์ารเ์ก็ต  



              

 

    

กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี0 จะมีรูปร่างครึงบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึงล่างเหมือน
พระจนัทรเ์สี0 ยวทีกาํลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พื0 นทีบริเวณนี0 ถือวา่เป็น
จุดรบัพลงัมงักรทีสมบูรณ์ทีสุดของไตห้วนั ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี0 หลงัจากนั0นนํา
ท่านสู่ วัดพระถงัซัมจั 5งนมสัการทีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและยงัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดว้ย 
ท่านจะไดถ่้ายรูปกบัมุมทีสวยทีสุดของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
 นําท่านกราบไหวสิ้งศกัดิRสิทธิRที วดัเหวินอู่ เช่น ศาสดาขงจื0 อ เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่ง
ความซือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสุดหรือทีเรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ทีมีชือเสียง
มากในดา้นความรกัทีวดัหลงซนัไทเป วดันี0 ถือว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่านสามารถมาขอพร
ไดค้รบทุกความปรารถนาทีวดันี0  สิงทีน่าสนใจยงัไม่หมดแค่นี0 ยงัมีสิงโตหินอ่อน N ตวั ทีตั0งอยู่หน้าวดั ซึงมี
มูลค่าตวัละ * ลา้นเหรียญดอลล่ารไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่หลงัจากนั0นนําท่านชิมชาอู่หลง
ตน้ตาํหรบัยอดนิยมสาํหรบัคนรกัสุขภาพ ออกเดินทางสู่เมืองไถจง 
 
 
 
 
 
 
 

คํ า  ชาบู สุกี:  ซีฟูด บุฟเฟ่ <== อยา่งอิมทอ้งกนัแลว้ 
 นําท่านชอ้ปปิ0 ง ตลาดฝงเจี.ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนทีนิยมทีสุดของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลาย
ประเภททั0งแบบแผงลอยและรา้นยีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครืองสาํอางคจ์ากญีปุ่น รา้นรองเทา้กีฬายีหอ้
ต่างๆ เสื0 อผา้หลากหลายยีหอ้ ทั0งยีหอ้ทอ้งถินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ *++ รา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกแวะ
ซื0 อ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไมใ่ช่ขาชอ้ปปิ0 งก็ไมต่อ้งกลวัเบือเพราะตลาดแห่งนี0 ยงัเป็นตลาดทีรวบรวม
อาหารทอ้งถิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหล่งใหญ่ทีสุดของไถจง 

 นําคณะเขา้สู่ทีพกั MOVING STAR HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมความสวยงามของ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรค
กก๊มินตั �งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ทีเดินทางลี0 ภยัมารวมตวัทีไตห้วนั สรา้งดว้ยงบประมาณทีจาํกดัจึง
ไม่ค่อยสวยงามน่าอยู่ เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ต่อมามีโครงการ
รื0 อหมู่บา้นแห่งนี0 และสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่ในระหวา่งทีทาํการรื0 อถอนมีทหารเก่านายหนึงนามวา่ คุณปู่ หวง 

วนัที.สาม หมู่บา้นสายรุง้ – รา้นพายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – 
ยา่น ซีเหมินตงิ 



              

 

    

หยง่ ฟู่  (Huang Yung-Fu) ตดัสินใจวาดภาพ และระบายสีแนวกําแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมือน
การบอกลาหมูบ่า้นแห่งนี0 ทีภาพวาดบน กําแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสันทีสดใจเปี ยมไป
ดว้ยความสุข ทั0งตวัหนังสือ ตวัการต์ูนใบหนา้คน ผลงานของคุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  (Huang Yung-Fu) ไดร้บัการ
กล่าวขานในวงกวา้งจนในทีสุดหมู่บา้นแห่งนี0 ก็ไดร้ับการอนุรักษ์ จนไดร้ับการขนานนามว่า “หมู่บา้น
สายรุง้” 
 นําท่านเลือกซื0 อของฝาก ที รา้นพายสบัปะรด ทีถือว่าเป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วนัเปรียบเสมือนขนม
ประจาํชาติเลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท่้านซื0 อเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อป
คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
 หลงัจากนั0นนําท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป <=< ทีปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมา
ไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป *+* นันแปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไตห้วนั โครงสรา้งของตึกนี0 แสดงถึง
ความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแห่งนี0 เป็นตึกทีมีความสูงถึง 4+g เมตร ภายในตัว
อาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ hh+ ตนัทีช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว ้และช่วยการสั นสะเทือนเวลาทีเกิด
แผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสูงทีสุดในโลก แต่ตึกไทเป *+* ยงัคงความเป็นที * ไวไ้ดคื้อลิฟตที์เร็วทีสุด
ในโลก (ไมร่วมค่าขึ0 นลิฟทที์เร็วทีสุดในโลกเพือขึ0 นจุดชมววิชั0น gY ราคา h++ NTD ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*N.++ น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเสียวหลงเปา 
บ่าย นําท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ทีสรา้งขึ0 นเพือราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการ

สรา้งถึง E ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. N4NE มีพื0 นทีประมาณ N+4 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร
ประกอบไปดว้ย N ส่วนทีสาํคญัคือหอ้งแกลลอรีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึง
รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่งเมย่หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนันเอง ภายในหอ้งนี0 ไมไ่ดมี้แค่รูปภาพเท่านั0น
ทีเล่าเรืองราวชีวประวติัของท่านทั0งสองแต่ยงัมีขา้วของเครืองใช ้เสื0 อผา้ รถยนตก์นักระสุนประจาํตาํแหน่งที
จดัแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรืองราวทางประวติัศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง
เหล่านี0  และอีกหนึงส่วนทีสาํคญัคือบริเวณชั0น 3 จดัแสดงรูปปั0นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็คและในทุก ๆ * ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลียนเวรของเหล่าหทารทีแสดงความเคารพและภกัดีต่อท่าน
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

คํ า อิสระอาหารคํ าตามอธัยาศยั เพือความสะดวกในการชอ้ปปิ0 ง 
 ใหท่้านไดช้อ้ปปิ0 งย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ0 งทียอดนิยมทีสุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก
เปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนัดา้นในมี
หลากหลายแบรนด์สินคา้ทั0งเสื0 อผา้และรองเทา้กีฬายีหอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยีหอ้ทอ้งถินใหเ้ลือกซื0 อแต่ทีนี



              

 

    

ไม่ไดมี้แค่สินคา้ชอ้ปปิ0 งอย่างเดียวยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานแนะนําว่า
พลาดไมไ่ดก้บัเมนูนํ0าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซแูบบเกาหลีซึงตน้ตาํรบัของเมนูนี0 อยูที่ซีเหมินติง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นีเอง 

 นําคณะเขา้สู่ทีพกั NEW TAIPEI HOT SPRING HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านแวะชอ้ปปิ0 งศูนยเ์จอมาเนี.ยม (Germanium)ทีขึ0 นชือเรืองสรอ้ยขอ้มือ Germanium ทีประกอบไปดว้ย
แม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนียมทีมีคุณสมบติัทาํใหเ้ลือดลมเดินดีขึ0 นเพิมความกระปรี0 กระเปร่าและคลาย
ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงันํ0าลึกทีเป็นอญัมณีลํ0าค่าทีหายากซึงมีอยูไ่มกี่ทีในโลก   
 จากนั0นนําเดินทางสู่อุทยานเย่หลิว(Yehliu Geopark)เป็นอีกสถานทีๆตอ้งไปใหไ้ดข้องประเทศไตห้วนั 
พื0 นทีของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะเป็นแหลมทาํใหอ้ากาศแถวนั0นดีมากและไดก้ลินอายของทะเล ชมกอ้นหิน
แปลกประหลาด กอ้นหินเหล่านี0 จะมีรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆคลา้ยกบัสิงทีผูค้นจินตนาการไว ้มีทั0งหินชา้ง 
หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเตา้หู ้แต่ทีเป็นไฮไลทที์สุดหรือเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องทีแห่งนี0 เลยก็คือ
“หินเศียรราชินิ”ซึงมีชือเสียงโด่งดงัไปทั วโลก 
 

 
 
 
 
 
*N.++ น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 
บ่าย หลงัจากนั0นนําท่านเดินทางสู่นํ:าตกซือเฟิ. น (Shifen Waterfall)เป็นนํ0าตกใหญ่ทีสวยและอลงัการนํ0าตก

ขนาดใหญ่ดว้ยความสงู N+ เมตร ไฮไลทเ์ด่นของเมืองทีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากมีความสวยงามจน
ไดร้บัการขนานนามวา่ “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” ใหทุ้กท่านไดป้ล่อยโคมฟรี(รวมค่าโคมแลว้ 3 ท่าน /* 
โคม) 

 

วนัที.สี. ศูนยเ์จอมาเนี.ยม – อุทยานเยห่ลิว – นํ:าตกซือเฟิ. น – สนามบินเถาหยวน – สนามบิน
เชียงใหม่ 



              

 

    

 
 
*h.E+ น. สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 
19.10 น.  อาํลากรุงไทเปเดินทางกลบัสู่เชียงใหมป่ระเทศไทยโดยสายการบินโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) 

เทียวบินที FD243(19:10-22:25 น.) 
22:25 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินเชียงใหมป่ระเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
 
 
อตัราค่าบรกิาร  โปรแกรม : บินตรง !! เชียงใหม่ ไตห้วนั ไทเป � วนั � คืน 
โดยสายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
 (ราคานี: กาํหนดตั 5วเครื.องบินไว ้8,000 บาท) หากเกินจาก 8,000 บาท ถือเป็นสว่นตา่งที.ลกูคา้ตอ้งชาํระเพิ.ม เช็ค

ราคาไดที้.เจา้หนา้ที.ฝ่ายขายที.ดแูลทา่น 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต ํ .ากว่า _ เดือน หรือ 
<`= วนั ขึ: นไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งตํ .า _ หนา้ 

หมายเหตุ : สาํหรบัผูเ้ดินทางที.อายุไม่ถึง <` ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที.ยวกาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื: นเมืองใหน้กัท่องเที.ยวทั .วไป

ไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คือ  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพื: นเมือง, รา้นคอสเมตคิ,รา้นชาซึ.งจาํเป็นตอ้งบรรจุ

ในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเนื.องจากมีผลกับราคาทัวรจ์ึงเรียนใหก้ับนักท่องเที.ยวทุกท่านทราบว่ารา้นรัฐบาลทุกรา้น

จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ: นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั:งสิ: น

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ 

วนัที.มีการลงรา้นรฐับาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที.เกิดขึ: นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน j00 

NTD/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถรวม800เหรยีญไตห้วนั /ท่าน/ทรปิ 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจและความพึงพอใจของทา่น *** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี.ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



              

 

    

** แจกนํ:าดื.มวนัละ 1 ขวด ** 

อตัราค่าบรกิารนี: รวม 

*.ค่าตั �วเครืองบิน ชั0นประหยดั ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ  ประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือนไขของสายการบิน)  
N.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
E.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ 
3.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
4.ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ  
h.ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 
|.นํ0าหนักกระเป๋าเดินทางทีสามารถโหลดไดนํ้0าหนัก *4กิโลกรมั 
g.ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ *,+++,+++ บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ N++,+++ บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื0 อประกนัการเดินทางสาํหรบั
ครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิมเติมกบัทางบริษัทได ้** 
Y.ค่าภาษีมลูค่าเพิม |% 
  อตัราค่าบรกิารนี: ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสั งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่านํ0าหนัก

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 15ก.ก.,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถรวม 800 เหรียญไตห้วนั/ท่าน/ทริป 

 ค่าธรรมเนียมนํ0ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึ0 นราคา 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วนั สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยื.นวีซ่าเขา้ไตห้วนัมี

ค่าธรรมเนียม <,n== บาทตอ่ทา่น และค่าบรกิารยื.นวีซ่า j== บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื.นวีซ่า j-n วนั

ทาํการ (สาํหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชวี้ซ่า ทางบรษิทัขอ

เก็บค่าวีซ่าที.เกิดขึ: นตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิi เก็บค่าใชจ้า่ยทั:งหมด 

เงื.อนไขการใหบ้รกิาร 
*.การเดินทางในแต่ละครั0งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน *+ ท่านขึ0 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิRในการเปลียนแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 
N.ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษัทฯเพือเช็ควา่กรุป๊มีการคอนเฟริม

เดินทางก่อนทุกครั0ง มิฉะนั0นทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั0งสิ0 น 



              

 

    

E.การชาํระค่าบริการ 
  E.* มดัจาํทีละ *+,+++ บาท  
  E.N กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนทีเหลือ *4-N+ วนัก่อนออกเดินทาง 

  3.บริษัทฯ สงวนสิทธิRในการทีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษัทฯไม ่
  สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 
  4.บริษัทฯสงวนสิทธิRในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ 

รายละเอียดของการเดินทาง  อาจมีการเปลียนแปลงได ้ทั0งนี0 ขึ0 นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไม ่
สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึง 
   ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั) 

h.กรณีทีคณะไมค่รบจาํนวน*+ ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิRในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้าน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย| วนัก่อนการเดินทาง  
|.เมือท่านทาํการซื0 อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือนไขทุกขอ้แลว้   
 **สาํคญั!! บริษัท ทาํธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั0น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและใน
ขั0นตอนการผ่านการตรวจ คนเขา้เมือง ทั0งไทยและไตห้วนั ขึ0 นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ทีเท่านั0นลกูคา้ทุกท่าน
ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั0งสิ0 น** 

 

 


