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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว+ บินTGสะสมไมล์ 50 % 
อาหารพเิศษ 
สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด 

สเต็กและบฟุเฟ่ต์สลัดบาร์  

เส่ียวหลงเปาท่ี ข้ึนช่ือในไทเป   

ปลาประธานาธิบดี 

สลัดกุ้งมังกร  

บฟุเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 
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พระกระโดดก าแพง,ขาปูอลาสก้า 
บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 
 
ก าหนดการเดินทาง  ปีใหม่ 30 ธันวาคม 2561  –  3 มกราคม 2562 
 

 
 
 
05.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์ D ประต ู 3 

สายการบนิ THAI AIRWAY เจา้หนา้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรบัทกุ
ทา่น 

07.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป...โดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG634 
11.55 น. ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 
เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิ
 จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงไทจง เมอืงซึง่มคีวามสําคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไตห้วันเมอืงนีจ้ะ

เป็นศูนยก์ลางการเดนิทางจากทางดา้นเหนือของเกาะและทางใตข้องเกาะจงึทําใหเ้มอืงนี้มี
ความคกึคกัอยูต่ลอดเวลา  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

 หมู่บา้นสายรุง้  หมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์

ของเมืองไทจง เดิมถูกสรา้งขึ้นในช่วงระหว่างปี 
1940 – 1950 เพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยชัว่คราวสําหรับ
ทหาร แต่จบลงดว้ยการตัง้เป็นถิ่นฐานถาวรของ
ทหารเหลา่นัน้ หลงัจากผา่นความเงยีบเหงา ซบเซา 
และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานายหวง หยุง ฝ ู
(Huang Yung-fu) ทหารผา่นศกึทีไ่ดส้รา้งภาพวาด
ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่
สวยงาม และสรา้งความมชีวีติชวีาจากสสีันของภาพวาดทีเ่ริม่จากบา้นหลังหนึง่ไปสู่บา้นอกี
หลายๆหลังในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเกีย่วกับบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงในทวี,ี 
พชืสตัว ์นก, กระบอื และคนพืน้เมอืง เป็นตน้ 

คํา่    บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ สเต็กไตห้วนัพรอ้มบฟุเฟ่สลดับาร ์ 
หลงัอาหารนําทา่นสู ่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชีอืเสยีงของเมอืงไทจง  
ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สิง่ของทีถ่กูใจมากมายไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กฟิชอ๊ป อาหารการกนิทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่มากมายรวมถงึชานมไขม่กุสตูรตน้ตําหรับก็หาทานได ้
ณ ทีแ่หง่นี ้สําหรบัทา่นทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไมไ่ดท้ ีน่ ีร่าคาถกู
กวา่เมอืงไทยแนน่อน 

 
 

พกัที ่: TAICHUNG KUN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.kun-taichung.com.tw/ 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน)  – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ 
– ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต 

http://www.kun-taichung.com.tw/
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว นําทา่นสู ่  วดัจงไถซ่านซือ่ ซึง่วดัแหง่นีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น
ศาสนาสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิลัและวดัมหายานทีธ่เิบต  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
บา่ย นําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  ซึง่ไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 

เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตัง้อยใูนเขตของ  ซนัมลูเลก  เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี
ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่ 24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจาก
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่ 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนื
น้ําสูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบ
ทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองดคูลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่  “สรุยินัจนัทรา” ใหท้า่น
ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศรมิ ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ทะเลสาบน้ําจดืธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง
เดยีวของไตห้วัน นําทา่นขึน้สูว่ัดเสวยีนกวง นมัสการอฐัขิอง  พระถงัซมัจ ัง๋   ทีไ่ดอ้ญัเชญิ 
อฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นขึน้ฝ่ังเดนิทางไป
กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู ่ซึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวน
อ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิ 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงไทเป 
 

เย็น    บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดกาํแพง, ขาปอูลาสกา้  
 

วนัทีส่อง  ไทจง – หนานโถว – วดัจงไถซ่านซือ่ –ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิอู ่– ไทเป – COUNTDOWN 
NEW YEAR 2019 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นตกึไทเป 101 พรอ้มรว่มนบัถอยหลงัตอ้นรบัปีใหม ่ 2019 
ณ บรเิวณยา่นตกึไทเป 101 จดุจดังานเคา้ดาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป “ตกึไทเป 101”  
รว่มเก็บภาพความประทบัใจกบัพลหุลากสสีนัสวยงามจํานวนมาก (คร ัง้หนึง่ในชวีติรว่มนบั
ถอยหลงัตอ้นรบัปีใหม ่ณ ตกึทีเ่คยสงูทีส่ดุในโลก)   

 
 

พกัที:่ CHATEAU DE CHINE HOTEL SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีง

ตัง้แตส่มัย กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่  การ
โหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ย
ออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีกรใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทํา

วนัทีส่าม  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – เหยห่ลิว่ –ตกึไทเป 101 (รวมคา่ขึน้จดุชม

ววิช ัน้ 89) – ซือ่หลนิไนทม์าเก็ต – อาบนํา้แร ่  
 
 

http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/
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ภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ได ้
ดงึดูดนักท่องเทีย่วจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกี
ครัง้   
(ในกรณีทีเ่ดนิทางไปหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินในวนัเสาร ์และ วนัอาทติยเ์มือ่ไปถงึจดุที่
กาํหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดนิทางขึน้ลงจิว่เฟ่ินคะ)   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานเหยห่ลิว่   

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ภตัตาคาร อาหารพเิศษ  สลดักุง้มงักร 
บา่ย นําทา่นเขา้ชม  อทุยานเหยห่ลิว่   ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ูรังผึง้ ที่
เกดิจาก การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก และการกดักรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ 
พระเศยีรราชนิ ีรองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อสิระเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 
จากนัน้เดนิทางสู่  ตกึไทเป 101 (รวมคา่ขึน้จุดชมววิช ัน้ 89) ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมี
ความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถ
ทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดนิไหวและการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมี
ลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นําท่านขึน้ตกึชม
ทศันยีภาพโดยรอบเมอืงไทเป โดยรอบจากมุมสูงอสิระเก็บภาพความประทับใจก่อนนํา
ทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ทีท่ันสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้
นํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารพเิศษ เสีย่วหลงเปา 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซือ่หลนิไนทบ์าซา่ร ์ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเปจดุศนูยร์วม
ของวยัรุน่และคนไทเปในไลทส์ไตลแ์บบกลางคนืมทีัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชัน่และของกนิ
หลากหลายชนดิ  

 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

http://www.ntphotel.com/e_index.html  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชนํ่า้แร่

ธรรมชาต ิไดง้า่ยๆภายในหอ้งพกัของทา่น 

 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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*หมายเหต*ุ   
- ในคนืนี ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็กสําหรบัใสส่มัภาระ เพือ่พกัทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื 

เนือ่งจากวนัรุง่ข ึน้ตอ้งน ัง่รถไฟดว่นเดนิทางสูฮ่วัเหลยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน (โดยรถไฟดว่น) ตลอดเสน้ทางเป็นภูเขาวิง่เลยีบทะเล ระหว่าง
ทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงามบนเสน้ทาง ซฮูัว โดยอกีดา้นหนึง่ตดิกับ
มหาสมทุรแปซฟิิกและอกีดา้นจะเป็น หนา้ผาสงู  

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็น

อุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยังมีวัฒนธรรม
ประเพณีทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน เสน้ทางจากเทยีนเสยีง
จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของหบุเขาหนิออ่นไปตลอด
แนว ผ่านชมจุดชมววิทีน่่าประทับใจในอทุยานฯ ไดแ้ก ่ถํา้นกนางแอน่ และอุโมงคเ์กา้โคง้ 
บนเสน้ทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหนา้ผาที่เกดิขึ้นโดยธรรมชาติ ซึง่เป็นทางหลวงที่มี
ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะไตห้วนั และแวะชมนํา้ตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชนุ จดุชมววิอกี
แหง่หนึง่ทีม่ทีัศนยีภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมี
น้ําตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลีอ่ ูปัจจบุัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศนเ์ลยีบรมิหบุ
เขาใหนั้กท่องเที่ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ  สะพานหนิอ่อน 
อทุยานแห่งชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหล่งทีอ่ยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคลา้ยเป็น 
หมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจดุชมววิอกีจุดหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – น ัง่รถไฟดว่น  ฮวัเหลยีน  อทุยานธรรมชาตทิาโรโกะ – 
FARGLORY OCEAN PARK 
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เดนิทางสู ่ FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู ้ตืน่ตากบัปลานานา
ชนดิทีห่าดไูดย้ากยิง่ผา่นอโุมงคแ์กว้สมัผัสอยา่งใกลช้ดิ  กลบัสูเ่มอืงฮวัเหลยีน 

 
คํา่   บรกิารอาหารมือ้คํา่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น 

 

พกัที ่: AZURE HOTEL HUALIAN ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่  

http://www.azurehotel.com.tw/ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ ฮวัเหลยีน – น ัง่รถไฟดว่น    ไทเป -  พพิธิภณัฑก์ูก้ง – ชอ้ปป้ิงยา่น
ซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์หง่ไทเป)  – สนามบนิเถาหยวน    กรงุเทพฯ 

http://www.azurehotel.com.tw/
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง 

นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงไทเปโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองขา้งทางถงึ
ไทเป   

เทีย่ง    บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ภตัตาคาร อาหารพเิศษ  บฟุเฟ่ตส์กุ ีช้าบไูตห้วนั 
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  พพิธิภณัฑก์ูก้ง  มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้งอยู่ปักกิง่แต่

หัวใจอยู่ไตห้วัน เพราะพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ไดร้วบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไว ้
ทัง้หมดซึง่ประเมนิค่ามไิด ้ และเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล้ําค่าเป็นอันดับ 3 ของ
โลกอกีดว้ย พพิธิภัณฑส์ถานแห่งนี้มปีระวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ําค่าหายากเชน่ 
หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮอ่งเต ้งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ (สยามสแควแ์หง่ไทเป)  แหลง่รวมเท
รนวยัรุน่ใหม่ๆ อสิระทกุทา่นสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิมใีหเ้ลอืกมากมาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.10 น. เหนิฟ้าเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG635 
23.05 น. ถงึทา่อากาศยานกรงุเทพฯ...โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  

หมายเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรายการไดต้ามความเหมาะสมและราคานี้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนํีา้มนัของสายการบนิหากมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิจากสายการบนิ  

 
 
 

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกนัภยัการบนิ 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหวัหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

ชว่งการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

 ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัทา่นเดยีว 

จา่ยเพิม่ 
 

 

30 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62  

(ปีใหม)่ 

 
42,900 

 

 
42,900 

 

 
42,900 

 

 
41,900 

 

 
8,000 
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 / 500,000 บาท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ * 
 

เดินทางท่องเท่ียวไต้หวนัตัง้แต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเว้นวีซ่าส าหรบัคนไทยถือพาสปอรต์ไทยประเภทท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวไต้หวนัอยู่ได้ไม่เกิน 30วนั 

พาสปอรต์ต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไปนะคะ หากไม่แน่กรณุาสอบถามตวัแทนจ าหน่ายได้เลยค่ะ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เดีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) )<150*5 วนั = 750 TWD/คน(ลกูคา้)> 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระคา่มัดจํา  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตวัแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   ควบคมุของ

ทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ 

ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้

ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิให ้

สําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้  

    


