
 

 

 

 

 

 

07.00น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ
(VZ)โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.55น. ออกเดินทางสู่เมืองไทเป ประเทศ
14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน

ประเทศไทย 1 ชั'วโมง) 
จากนั+น  เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

รถไฟสายเก่าสายผิงซี

สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั+น4 ประตู 3เคาน์เตอรส์ายการบิน
โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ประเทศไต้หวันโดยเที'ยวบินที' VZ 562(ไม่รวมอาหารบนเครื�อง
เถาหยวนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป*นที�เรียบร้อยแล้ว(

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •

รถไฟสายเก่าสายผิงซ ี     �(-/-
 

เคาน์เตอรส์ายการบินเวยีตเจ็ทแอรV์IETJET 

อาหารบนเครื�องไป-กลับ) 
(เวลาท้องถิ'นที'ไต้หวัน เร็วกกว่า

•  ปล่อยโคมเส้นทาง

-/อิสระ)  



 

 

นําท่าน เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ'วเฟF' น(Jiufen Old Street)หมู่บ้าน
โบราณบนไหล่เขาซึ�งในอดีตเคยเป*นแหล่งขุดทองชื�อดังของ
ไต้หวัน เมื�อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป*น
สิ�งดึงดูดใจให้นักท่องเที�ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั3งร้านน4า
ชา ร้านขายขนม และ ของที�ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้าน
โบราณซึ�งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที�เต็ม
ไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที�ยวจํานวนมาก 

เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซเีส้นทางสายรถไฟสายสั3นๆที�ยังคงความเป*นอดีตทั3งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและ
สถานีรถไฟไว้ได้เป*นอย่างดีด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบเป;ดให้บริการตั3งแต่ยุคที�
ประเทศญี�ปุ=นเข้ามาปกครองช่วงป> 1921 ในอดีตเคยเป*นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทําเหมืองแร่แต่ปBจจุบันทาง
รัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป*นเส้นทางการท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงถึงแม้ว่าจะเป*นเส้นทางรถไฟสายเก่าที�มี
อายุเกือบ 100 ป>แต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที�เป;ดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอเส้นทางสายผิงซีเริ�มเป*น
ที�นิยมตั3งแต่ป> 2011 เนื�องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื�อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye”ได้มาใช้เป*น
สถานที�ถ่ายทําฉากสําคัญของหนังสถานีซือเฟ;� นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที�ยวเป*นอีกหนึ�งสถานีที�ผู้คนนิยมปล่อย
โคมลอยกระดาษ(รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน)ลักษณะเด่นของซือเฟ;� นคือมีเส้นทางรถไฟที�ตั3งคู่ขนานไปกับ
ถนนโบราณซือเฟ;� นให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอดร่มหุบของบ้านเราทั3งยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป*นอย่างมากภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื3นเมือง, ร้านขายของที�ระลึก
และอื�นๆ ที�น่าสนใจอีกมากมาย 

เย็น �อิสระอาหารเย็น ณถนนโบราณจิ'วเฟF' น 
จากนั+น นําท่านเข้าพักที�The Loft SeasideHotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื'อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลือด ด้วยการแช่น[าแร ่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว  
(โรงแรมที'ระบุในรายการทัวร์เป\นเพียงโรงแรมที'นําเสนอเบื+องต้นเท่านั+น ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงแต่โรงแรมที'
เข้าพักจะเป\นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั+น นําท่านชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ'วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณีของประเทศไต้หวันลักษณะเป*นแหลมยื�นลง

ไปในทะเลเกิดขึ3นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลือกโลกโดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆซึ�งเกิดจากการกัดเซาะของ
น4าทะเลและลมทะเลไฮไลท์จะอยู่ที�หินรูปเศียร 

 พระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิงหินรูปมังกรและฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแป
ซิฟ;คน4าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

จากนั+น  เดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั'วโมง)นํา
ท่านชิมชาอู่หลงและชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆเพื�อให้ท่านได้
ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื�มชาทั3งชาอู่หลงจาก
อาลีซานชาจากเมืองฮัวเหลียนและเลือกซื3อชาอู่หลงที�ขึ3นชื�อของ
ไต้หวันไปเป*นของฝากและดื�มทานเอง 

เที'ยง  �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารพิเศษ!!เมนูเสี'ยวหลงเปา 

วันที'สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ'ว• เมืองหนานโถว • รา้นชา • ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัินจันทรา •            
วัดพระถังซําจัgง• วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี+จง ไนท์มาเก็ต  �(เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 
 
หลังอาหาร นําท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยัินจันทรา (SUN MOON LAKE)แหล่งน4าจืดใหญ่ที�สุดบนเกาะไต้หวัน 

ที�มาของชื�อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตก
ของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื�อนกักเก็บน4าทําให้มีขนาด
กว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน4าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั3งป>และ
น4าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากได้รับการดูแลเรื�องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด 

นําท่าน สักการะอัฐิของพระถังซําจัgง ณ วัดพระถังซําจัgง หรือ วัดเสวียนกวงตั3งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื�อ
ของพระในสมัยราชวงศ์ถังที�เดินทางไปอัญเชิญพระไตรป;ฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศ
ญี�ปุ=นเป*นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปBจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที�นี�  

จากนั+น นําท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรอื วัดกวนอู วัดแห่งนี3เป*นวัด
ใหม่ที�ทางการญี�ปุ=นสร้างขึ3นหลังจากทําการสร้างเขื�อนทําให้วัดเก่า 2 วัด จม
อยู่ไต้เขื�อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง 
ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื3อ
สัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี+ ชาว
ไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ'งลมเพื'อเป\นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู   

จากนั+น  นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไทจง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั'วโมง)  
นําท่าน เดินช็อปป;3 ง ตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สุดในไต้หวัน ตลาดอีgจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินอี3จงเป*นหนึ�งในถนนที�น่าสนใจ มีทั3ง

แฟชั�น เสื3อผ้า รองเท้า ที�ทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน ที�นี�ค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจันถึง
กลางคืนเลย เพราะว่าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย ดังนั3นพวกแฟชั�นจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา รวมถึงร้านอาหารและคาเฟ= 
ต่างๆ ก็มีให้เลือกเข้าไปทานที�นี� 

คkา  �บรกิารอาหารคkา ณ รา้นอาหารพิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน 
ที'พัก นําท่านเข้าพักที�HOLIDAY INN EXPRESS หรอืโรงแรมเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที'ระบุในรายการทัวรเ์ป\นเพยีงโรงแรมที'นําเสนอเบื+องต้นเท่านั+น ซึ'งอาจมกีารเปลี'ยนแปลงแต่โรงแรมที'เข้า
พักจะเป\นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้งเป*นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลาง

เมืองของจีนที�ลี3ภัยมาอยู่กันที�ไต้หวัน ซึ�งสร้างขึ3นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั�วไป แต่
ได้รับการเพ้นท์เป*นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บ้าน
จนเป*นที�สนใจของบุคคลทั�วไปทําให้มีชื�อเสียงจนกลายเป*นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดัง
ของเมืองไทจงไปในที�สุด  

หมายเหตุ : หมู่บ้านสายรุง้ แจ้งปFดปรบัปรุงตั+งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566 
และจะนําทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเฉิ'นจี+ซินชุน แทน เมื'อหมู่บ้านสายรุง้เปFดให้เข้าชมปกติแล้ว 

 ทางบรษัิทฯจะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั+ง และจะนําท่านชม หมู่บ้านสายรุง้ เช่นเดิม 
จากนั+น  นําทุกท่านเดินทางสู่เฉิ'นจี+ซินชุน(Shen Ji New Village)หรือเรียกอีกอย่างว่า หมู่บ้านนักสร้างสรรค์ แต่เดิมเคยถูกใช้

เป*นบ้านพักของพนักงานในเมืองไถจง ต่อมาได้ถูกทิ3งร้างไว้ จนกระทั�ง 
 

วันที'สาม เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุง้ • เมืองไทเป • รา้นพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • 
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื'องสําอาง • ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต     �(เช้า/กลางวัน/อิสระ) 

 



 

 
 
 ป> 2014 เมืองไถจงได้มีการพัฒนาพื3นที�ดังกล่าวให้เป*นแหล่งช้อปป;3 งและยังเป*นศูนย์รวมของวันรุ่นที�จะมาเป;ดบูทขาย

ของ ไม่ว่าจะเป*น กระเป_า เสื3อผ้า รองเท้า เครื�องประดับน่ารักๆ และยังเป*นพื3นที�เป;ดให้สําหรับศิลป;นอิสระได้มาแสดง
ผลงานของตนเองอีกด้วย โดยที�ยังคงอาคารบ้านเรือนเก่าไว้ในสภาพเดิมให้กลิ�นอายของสมัยก่อน ที�คนรุ่นใหม่อาจจะ
ยังไม่เคยสัมผัส 

จากนั+น เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั'วโมง)นําท่านแวะชม รา้นขนมพายสับปะรดร้านนี3เป*นร้านซึ�งได้
การรับรองคุณภาพจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนําได้แก่ ขนมพาย
สับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 

จากนั+น นําท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี
ไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สําคัญ รถ และ จําลองห้องทํางานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ 
อนุสรณ์สถานแห่งนี3คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปB3 นสําริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ�งจะเปลี�ยนเวร
ทุกๆชั�วโมง 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
จากนั+น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Longshan Temple)เป*นหนึ�งในวัดที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองไทเป 

ตั3งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยป>แล้ว สร้างขึ3นโดยคนจีนชาวฝู
เจีaยนช่วงป>ค.ศ. 1738  เพื�อเป*สถานที�สักการะบูชาสิ�งศักสิทธิdตามความเชื�อของ
ชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปBตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสม
ของความเป*นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป*นวัดสไตล์ไต้หวัน ทําให้
ที�นี�เป*นอีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ 
เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ3นเพื�อสักการะเจ้าแม่
กวนอิมเป*นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื�นๆตามความเชื�อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที�ด้านในโดยมาจากทั3ง
ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืmอ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที�เกี�ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื�องความซื3อสัตย์และหน้าที�
การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที�เชื�อกันว่าเป*นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักจากนั+นแวะซื3อ
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางต่างๆ ที�ศูนย์เครื'องสําอาง 

จากนั+น นําท่านเดินทางสู่ ซเีหมินติงไนท์มาเก็ต (อิสระอาหารคkาตามอัธยาศัย)หรือที�คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่ง
ไทเปเป*นย่านช็อปป;3 งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไต้หวัน ยังเป*นแหล่งช็อปป;3 งของนักท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี3
เป*นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป*นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น4าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและ
ทําสีไว้อย่างเป*นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ�งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ 
ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ�งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

คkา    �อิสระอาหารคkาตามอัธยาศยัณตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต 
ที'พัก  เข้าสู่ที'พัก PAPA WHALE HOTEL 4*หรอืเทยีบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที'ระบุในรายการทัวรเ์ป\นเพยีงโรงแรมที'นําเสนอเบื+องต้นเท่านั+น ซึ'งอาจมกีารเปลี'ยนแปลงแต่โรงแรมที'เข้า
พักจะเป\นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
เช้า �บรกิารอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั+น  นําท่านแวะชมของที�ระลึกผลิตภัณฑ์สรอ้ยGermanium (GE) ซึ�งทําเป*นเครื�องประดับทั3งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ�งมี

การฝBงแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบ 

วันที'สี'       ไทเป •ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ+นตึกชั+น89) •
ถนนหย่งคัง•สนามบินเถาหยวน •สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ � (เช้า/อิสระ/-) 

        



 

 
 
 ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป�องกันโรคหัวใจความดันอัมพาตอัลไซเมอร์ลดระยะเวลาฟ�3 นตัวหลังเจ็บป=วยให้สั3นลง

และภายในศูนย์แห่งนี3ยังมีผลิตภัณฑ์เครื�องประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีล4าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวันทั3งจี3ประดับ
แหวนต่างๆทั3งยัง 

 มีปะการังแดงเป*นต้นซึ�งเป*นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ�งเป*นสิ�งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
จากนั+น นําท่านถ่ายรูปชมตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ+นชั+น 89)ตึกระฟ�าสูงที�สุดในมหา

นครไทเปและเป*นตึกที�สูงที�สุดในโลกในป>พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553ตึกไทเป101
ได้รับรางวัล “ผู้นําการออกแบบพลังงานและสิ�งแวดล้อม”ตึกไทเป101มีจํานวน
ชั3นทั3 งหมด101ชั3นและชั3นใต้ดินอีก5ชั3นชั3น1-5จะเป*นห้างสรรพสินค้าและ
ร้านอาหารชั3นนําเช่นDIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , 
DIOR , CHANEL ฯลฯและภายในตึกยังมีลิฟต์ที�เร็วที�สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์
เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที�ความเร็ว1,010เมตรต่อนาทีใช้ขึ3นจากชั3น5ไปยังชั3น88โดยใช้เวลาเพียง
37วินาทีเท่านั3น 

 
เที'ยง �อิสระอาหารกลางวันณ ตึกไทเป 101 
นําท่าน แวะ ถนนของกินย่านหย่งคัง (YONGKANG STREET FOOD) แหล่งรวมอาหารยอดฮิตของไทเปโดยเฉพาะอาหาร

ท้องถิ�นแท้ๆของไต้หวันที�ปรุงด้วยวัตถุดิบท้องถิ�นผ่านกรรมวิธีแบบโบราณ ย่านนี3นั3นเต็มไปด้วยไปด้วยร้านอาหาร
หลากหลายชนิด และร้านคาเฟ=น่ารักๆอีกมากมายส่วนมากจะตั3งอยู่ตามริมถนนและยังมีร้านอาหารเด็ดๆตามตรอก
ซอกซอยจะเป;ดตั3งแต่ช่วงเช้าจนถึงยามค�าคืน 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนเพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีตเจ็ทแอรV์IETJET (VZ) 
 
 

เที'ยวบินที' VZ 563 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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อัตราค่าบรกิารและเงื'อนไขรายการท่องเที'ยว 

 
มหัศจรรย.์.ไต้หวัน เที'ยว 3 เมือง ต้อนรบัเปFดประเทศ 

บินVZ  4วัน 3 คืน 
วันเดินทาง จํานวนต่อกรุป๊ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดี'ยว 

17-20 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

18-21 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

19-22 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

20-23 พ.ย.65 30+1 16,999 15,999 4,000 

24-27 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

25-28 พ.ย.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

26-29 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

27-30 พ.ย.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

01-04 ธ.ค.65 30+1 20,999 19,999 4,000 

02-05 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

03-06 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 ธ.ค.65 30+1 16,999 16,999 4,000 

05-08ธ.ค.65 30+1 16,999 16,999 4,000 

08-11 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

10-13 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

11-14 ธ.ค.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

15-18 ธ.ค.65 30+1 19,999 18,999 4,000 

16-19 ธ.ค.65 30+1 18,999 17,999 4,000 

17-20 ธ.ค.65 30+1 19,999 18,999 4,000 

18-21 ธ.ค.65 30+1 17,999 16,999 4,000 

22-25 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 



 

24-27 ธ.ค.65 30+1 21,999 20,999 4,000 

25-28 ธ.ค.65 30+1 22,999 21,999 4,000 

26-29 ธ.ค.65 30+1 22,999 21,999 4,000 

27-30 ธ.ค.65 30+1 25,999 24,999 4,000 

06-09 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

07-10 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

08-11 ม.ค.66 30+1 14,999 14,999 4,000 

12-15 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

13-16 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

14-17 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

15-18 ม.ค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

19-22 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

20-23 ม.ค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

21-24 ม.ค.66 30+1 22,999 21,999 4,000 

22-25 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

26-29 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

27-30 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

28-31 ม.ค.66 30+1 23,999 22,999 4,000 

29 ม.ค.-01 ก.พ.66 30+1 22,999 21,999 4,000 

04-07 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

05-08 ก.พ.66 30+1 15,999 15,999 4,000 

09-12 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

10-13 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

12-15 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

16-19 ก.พ.66 30+1 19,999 18,999 4,000 



 

18-21 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

19-22 ก.พ.66 30+1 14,999 14,999 4,000 

23-26 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

24-27 ก.พ.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

25-28 ก.พ.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

26 ก.พ.-01 ม.ีค.66 30+1 16,999 15,999 4,000 

02-05 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

03-06 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

04-07 ม.ีค.66 30+1 21,999 20,999 4,000 

05-08 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

09-12 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

10-13 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

11-14 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

12-15 ม.ีค.66 30+1 17,999 16,999 4,000 

16-19 ม.ีค.66 30+1 19,999 18,999 4,000 

17-20 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

18-21 ม.ีค.66 30+1 18,999 17,999 4,000 

19-22 ม.ีค.66 30+1  16,999 15,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป� บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานี+รวมรายการทัวรแ์ละตัgวเครื'องบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลี'ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป\นสําคัญ** 
**กรณพีัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที'ก่อนทําการจอง เนื'องจากห้องพัก 3 ท่าน มจํีานวนจํากัด** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 
� ตัmวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบินVIETJET (VZ)อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัmวไม่

สามารถระบุที�นั�งได้เป*นตัmวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 
� ค่าระวางน4าหนักกระเป_าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป_าถือขึ3นเครื�อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื3อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิdในการสลับมื3อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� น4าดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 
� ภาษีน4ามันและภาษีตัmวทุกชนิด (สงวนสิทธิ�เก็บเพิ'มหากสายการบินปรบัขึ+นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป\นไปเงื'อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื'อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที'ได้รบัอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ 
- ค่าน4าหนักกระเป_าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั3งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค
เพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป*นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

(ยกเว้นเด็กอายุต�ากว่า 2 ป>บริบูรณ์) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน4าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 
 
 

**ขณะนี3นักท่องเที�ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าหากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซ่าเข้า-ออกปกติ ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ�ม ตามที�สถานทูตกําหนด(ไม่รวมค่าบริการ)** 

**กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื�อนไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงิน** 

 
 
 



 

 
 

เงื'อนไขการสํารองที'นั'งและการยกเลิกทัวร ์
 
การจองทัวร:์ 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 
วัน มิฉะนั3นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ3นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั3งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั3งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริง 
• ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ3นจริงทั3งหมดไม่ว่ากรณีใด 

ๆ ทั3งสิ3น 
• ยกเลิกการเดินทาง0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdเก็บเงินค่าทัวร์ทั3งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั3งสิ3น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั3งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิdยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั3งสิ3น 
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิdยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั3งสิ3น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิdเก็บเงินค่าทัวร์ทั3งหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั3งสิ3น 

กรณเีจ็บป�วย : 
• กรณีเจ็บป=วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั3งนี3ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป*นจริง 
• ในกรณีเจ็บป=วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdในการคืนเงินทุกกรณี 

 
 

เงื'อนไขอื'น ๆ 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdในการเก็บค่าใช้จ่ายทั3งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�
บริษัทฯ กําหนดไว้ (15ท่านขึ3นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึ3นไป จึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิdเลื�อนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัmวภายใน เช่น (ตัmวเครื�องบิน, ตัmวรถทัวร์, ตัmวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั3งก่อนทําการออกตัmว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด 
ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัmวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป*นพิเศษเช่นการขอใช้วีลแชร์ที�สนามบินกรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย7 วันก่อนการ
เดินทางหรือเริ�มตั3งแต่ท่านจองทัวร์มิฉะนั3นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิdในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ3นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน4าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั3งสิ3น 



 

 
 
 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั3งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯที�ได้ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ทั3งหมด 

รายละเอยีดเพิ'มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิdในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป*น

สําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั3น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั3งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื�อนไขนี3ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี3ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื3อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป*นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป_าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั3งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิdที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั3งสิ3น 

� ตัmวเครื�องบินเป*นตัmวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ3น ตามอัตราค่าน4ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิdปรับราคาตัmว
ดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั3งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี3แล้วทั3งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั3งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั3น จะต้องไม่มีการชํารุด เป>ยกน4า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราปBa มลายการ์ตูน ที�ไม่ใช่การ
ประทับตราอย่างเป*นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั3ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออก
เมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป*นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น 

 



 

 
 

� กรณี “หญิงตั3งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี3อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น 

� ภาพที�ใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั3น 
� การท่องเที�ยวประเทศไต้หวันนั3นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป*นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดังกล่าว คือ ร้านสับ

ประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป*นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 

 
 

รายละเอยีดห้องพักที'ประเทศไต้หวัน 
� ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป*น 1 เตียงใหญ่กับ 
1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในไต้หวันห้องที�เป*นห้องเดี�ยวอาจเป*นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน4าบางโรงแรมแต่ 
ละชั3นจะมี  เพียงไม่กี�ห้องซึ�งในกรณีมาเป*นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั3นและ
บาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ�งขึ3นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั3น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื'อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื'อ
ประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื'อนไขต่างๆของบรษัิทฯที'ได้ระบุในรายการทัวร์

ทั+งหมด** 
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