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NT366
ทวัรไ์ตห้วัน ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 3 คนื ,

FORTE ORANGE HOTEL TAICHUNG PARK  , Taoyuan Chungli Business Hotel  , HOTEL HI

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - เจยีอ ี- ซเีหมนิตงิ
อุทยานอาลซีนั - นงัรถไฟโบราณชมอุทยานอาลซีนั - ไถจง - รา้นพายสบัปะรด - ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต
ตกึไทเป 101 - รา้น COSMETIC - GERMANIUM SHOP - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -วดัหลงซานซอื

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

23.59 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊
(NOKSCOOT) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง

หมายเหตุ
- ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครืองบนิ เนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ NOKSCOOT
ซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีงวา่ง (RANDOM SEAT) ซงึเป็นทนัีง STANDARD SEAT



ใหก้ับลกูคา้เทา่นันหากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครือง หรือเปลยีนทนัีงใหม่ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ
โปรดตดิตอ่สายการบนิและชําระคา่บรกิารเพมิเตมิดว้ยตัวทา่นเอง
- ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์หรือเนือสตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืงไตห้วันหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได ้

วนัท ี2
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน) - หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั -
วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - เจยีอี

03.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป โดย สายการบนิ NokScoot เทยีวบนิท ีXW182 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงัน*ี**
เนืองดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมกีารปรับเปลยีนเวลาการเดนิทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของทา่นกับทางเจา้หนา้ทอีกีครัง DMK-TPE :
XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30

08.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วนั (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ หลังจากนันพาคณะทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
รับประทานอาหารแบบกลอ่ง (McDonald’s)

นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน ทไีม่มทีางออกสูท่ะเล

นําทา่นลอ่งเรือยอรช์แบบสว่นตัวชมทวิทัศนข์อง ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา
ซงึเป็นทะเลสาบน ้าํจดืทเีกดิขนึตามธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุและเป็นเขอืนทสํีาคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร
หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแหง่นีจะมรีูปร่างครงึบนเหมอืนพระอาทติย์
ครงึลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สยีวทกํีาลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมัีงกรลอ้มรอบ
พนืทบีรเิวณนีถอืวา่เป็นจดุรับพลังมังกรทสีมบรูณ์ทสีดุของไตห้วัน โดยรอบ  ๆทะเลสาบแหง่นีจะมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญมากมาย 

จากนันนําทา่น นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจัง ทอัีญเชญิมาจากชมพทูวปี ณ วดัพระถงัซมัจงั

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธ ิณ วดัเหวนิหวู ่หรือ วดักวนอ ูเป็นวัดศักดสิทิธอิกีแหง่ของไตห้วัน
ซงึภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื (เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์
และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรือทเีรารูจั้กกันในนาม “เฒา่จันทรา” ทมีชีอืเสยีงมากในดา้นความรัก
ถอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สําคัญททีา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา เป็นทนัีบถอืของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิอ่อน
2 ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัดซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน

นําคณะทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง เป็นชาตน้ตํารับ เป็นทนียิมของคนรักสขุภาพและขนึชอืของชาวไตห้วัน
ททีา่นสามารถนําเป็นของฝากใหแ้กท่างบา้นได ้

นําคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอี

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อทุยานอาลซีนั - นงัรถไฟโบราณชมอทุยานอาลซีนั - ไถจง - รา้นพายสบัปะรด - ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นขนึรถไฟโบราณและชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญตา่งๆภายใน อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ลดิอกซากรุะจะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4
เทา่นัน นําทา่นเดนิชมดมืด่าํกับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั
ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่ง  ๆและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็นอุทยานทยัีงมคีวามสมบรูณ์อยู่มาก

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง 

นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ท ีรา้นพายสบัปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)

นําคณะทา่นชอ้ปปิง ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทมีสีนิคา้หลากหลายใหท้า่นเลอืกสรรและอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันมากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาสนิคา้ตา่ง  ๆซงึถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุในไถจงเลยทเีดยีว

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
Orange Hotel - Taichung Park หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึชนั 89) - รา้น COSMETIC - GERMANIUM SHOP - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค -วดัหลงซานซอื
- ซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป 

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ไม่รวมคา่ขนึตกึชมววิชนั 89 ราคา 600 NTD) ตกึทมีคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึเป็นความสงูอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี
2016) เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทนีียังมจีดุชมววิทสีงูตดิอันดับโลก ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วันอกีดว้ย
ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหว ดา้นในมลีฟิตท์มีคีวามเร็วทสีดุในโลก
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ีสว่นดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้แบรนดดั์งระดับโลกไวม้ากมาย

นําทา่นแวะชอ้ปปิง รา้น COSMETIC ศนูยร์วมผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพและความงามทขีนึชอืของไตห้วัน
ใหท้า่นไดจั้บจา่ยใชส้อยและสามารถนําเป็นของฝากใหแ้กท่างบา้นได ้

นําทา่นแวะชอ้ปปิง ศนูย ์GERMANIUM ทขีนึชอืเรืองสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทมีคีณุสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีนึ เพมิความกระปรีกระเปร่า
และคลายความเครียด รวมถงึปะการังแดง ทเีป็นอัญมณีล ้าํคา่ทมีอียู่เพยีงไม่กทีใีนโลก

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร สกุสีไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น

บา่ย
ชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523
มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน

นําคณะทา่นชม วดัหลงซานซอื ถอืเป็นวัดเกา่แกท่มีชีอืเสยีงใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ ดังเดมิ สรา้งขนึในพ.ศ.
2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจทเีต็มเปียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหัว
วัดแหง่นีเต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทปีระณีตงดงาม

หลังจากนันนําทา่นอัพเดทแฟชนัสไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นได ้ชอ้ปปิงยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending) ชอืนีมทีมีาจากยุคการยดึครองของญปีุ่ น
เนืองจากทตัีงทางภมูศิาสตรท์ตัีงอยู่ทางประตเูมอืงตะวันออกของไทเปจงึตังชอืวา่ ซเีหมนิตงิ



ซเีหมนิตงิเป็นถนนคนเดนิและย่านชอ้ปปิงทเีป็นทนียิมของเมอืงไทเป และเป็นถนนเสน้แรกของไทเปทถีูกกําหนดใหเ้ป็นถนนเดนิเทา้ ทเีต็มไปดว้ย
รา้นคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร,์ รา้นรองเทา้, รา้นหนังสอืและเสอืผา้เครืองสําอาง รวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนดร์ุ่นใหม่ๆมากมาย อาท ิOnitsuka
Tiger, Nike, Puma etc. ซงึเป็นแหลง่รวมตัวของนักชอ้ปทเีรียกไดว้า่เป็นสยามสแควรข์องเมอืงไทยเลยทเีดยีว

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
Chungli Business Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX)

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วนั 

09.55 น.
เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ NokScoot (รวมน ้าํหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเทยีวบนิท ีXW181 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงัน*ี** เนืองดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมกีารปรับเปลยีนเวลาการเดนิทาง
โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของทา่นกับทางเจา้หนา้ทอีกีครัง TPE-DMK : XW181 09.55-12.35 / 10.20-13.00

12.35 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 14:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั
ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ
โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง
เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลไตห้วันประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน
ถา้กรณทีางรฐับาลไตห้วันประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,800 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและไตห้วัน ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในเมอืงไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน
**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในเมอืงไตห้วัน

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วัน (สําหรับกรณีการเขา้เมอืงไตห้วันตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 14 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง

• สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเหรยีญไตห้วัน
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