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วนัทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมอืง-สนามบินเถาหยวน-เมอืงไทเป-แช่น า้แร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

16.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบิน TIGER AIR   
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง    

19.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน TIGER AIR เทีย่วบินที ่IT506  
 (ไม่มอีาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ัง่บนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

00.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
รถโคช้ปรับอากาศรอรับเพ่ือน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น า้แร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

วนัทีส่อง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซัมจัง๋-วดัเหวนิหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจีย่ไนท์มาร์เกต็                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สอง
ขา้งทางท่ีสวยงาม เพื่อน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า 
“สุริยนั-จนัทรา” จากนั้นน าท่าน นมสัการรูปป้ันของพระถังซัมจัง๋ ท่ีไดน้ ากลบัมาประดิษฐานท่ี วดัเสวยีนกวง    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบด ี

*ราคา 



 
 

หลงัอาหาร น าท่าน นมสัการศาลเจ้าขงจือ๊และศาลเจ้ากวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์น าท่าน ชิมชาอู่หลง ท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต   
เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีร้านคา้ครบครัน จะมีร้านรองเทา้กีฬาหลากหลายแบรนดช่ื์อดงั  
และยงัมีอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

ค า่  อสิระอาหารค า่ 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CITY RESORT 4* หรือเทยีบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม  ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลวิ-หมู่บ้านจิว่เฟ้ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมบัตรขึน้ตกึช้ัน89)-ซีเหมนิตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพื่อให้ท่านชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของ
ไต้หวนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดังเพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือของฝากอันข้ึนช่ือของไต้หวนั  น าท่าน ช้อปป้ิง
เคร่ืองส าอางค์ ท่ีไดรั้บความนิยม รวมทั้งพวกยา/น ้ ามนัและยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   อุทยาน
เหย่หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนัมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเล ลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปี
ก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหินและมีหินท่ีเป็น Landmark ของท่ีน่ีคือ หินเศียรราชินี  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีซีฟู้ด  
หลงัอาหาร น าท่าน สัมผสับรรยากาศถนนเก่าจิว่เฟ้ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง 
ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมววิ
ทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลีย่นเป็นรถสาธารณะ)*  น าท่านเดินทาง
สู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบตัรขึน้ตกึ) เพ่ือใหท่้านไดถ่้ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยขีอง
ไตห้วนั ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วนั จากนั้น
น าท่านช้อปป้ิง ตลาดซีเหมนิตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมอืงไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น New 
Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือวา่ถูกท่ีสุด ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  อสิระอาหารค า่  
จากนั้น  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CENTURY HOTEL TAOYUAN  3.5* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่         ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลีย่ฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซ่ึงเป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้
สมดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานวรีชนจงเลี่ยฉือ
(National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวติัแห่งชาติสร้างข้ึนเพ่ือสักการะดวงวิญญาณของ
ทหารจ านวน 330,000 คน ท่ีเสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญ่ีปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน และท่ีน่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าคัญเก่ียวกับประวติัศาสตร์ของประเทศไต้หวนั ซ่ึงตั้ งอยู่ในย่าน Zhong Shan ของไทเป อยู่บนภูเขา         
Ching Shan และมองเห็นแม่น ้ า Keelung มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงามคลา้ยกบัพระราชวงั Taihe Dian ใน
กรุงปักก่ิง ประเทศจีนและยงัเป็นสญัลกัษณ์ของจิตวญิญาณท่ีกลา้หาญของผูเ้สียสละ อีกจุดหน่ึงท่ีเป็นจุดไฮไลทข์องสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งน้ีคือการเดินสบัเปล่ียนเวรยามทุกๆชัว่โมงโดยทหารท่ีจะแต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศ การเดินเวรยามและสบัเปล่ียน
เวรยามนั้นจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นตน้ไป  



 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีพืน้เมอืง 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

15.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เทีย่วบินที ่IT 505  
(ไม่มอีาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุทีน่ัง่บนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

18.45 น.  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
############################################################################################### 

** ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด (Random Seat) ** 
 
 

เงื่อนไขและราคา 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดีย่ว จ่าย
เพิม่ 

30พ.ค.-02ม.ิย.62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

06 – 09 ม.ิย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

07 – 10 ม.ิย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999  2,500 

13 – 16 ม.ิย. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

14 – 17 ม.ิย. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

20 – 23 ม.ิย. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

21 – 24 ม.ิย. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

27 – 30 ม.ิย. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

28ม.ิย. –01ก.ค. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 

11 – 14 ก.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

18 – 21 ก.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

26 – 29 ก.ค. 62  13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

09 – 12 ส.ค. 62 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

15 – 18 ส.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

29ส.ค. –01ก.ย. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

05 – 08 ก.ย. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

12 – 15 ก.ย. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

19 – 22 ก.ย. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

26 – 29 ก.ย. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 

03 – 06 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

04 – 07 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

10 – 13 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 



 
 

. 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มขีองแจกและไม่มรีาคาเดก็*** 

(ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ท่าน 
 (เกบ็ค่าทปิไกด์ทีส่นามบนิก่อนเดนิทาง)   ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า*** 

 

ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทีไ่ด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่่านต้องเยีย่มชม จ านวนทั้งหมด 4 ร้าน คอื ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic 
Shop –ร้านชา-DUTY FREE ตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามี
ความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึน้อยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้า
ท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยีย่มชมร้านค้าทีก่ล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได้  การบริการของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของ
ประเทศไต้หวนัก าหนดไว้วนัละ 10 ช่ัวโมง ไม่สามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมัคคเุทศก์และพนักงานขับรถ จะจดัโปรแกรมให้ตามความเหมาะสม
กบัเวลา และต้องขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้นๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น า้หนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไว ้
     กบั บริษทัประกนัชีวติ *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บั 
     บริษทัประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 

11 – 14 ต.ค. 62 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500 

12 – 15 ต.ค. 62 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500 

17 – 20 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

18 – 21 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

24 – 27 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

25 – 28 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 

26 – 29 ต.ค. 62 13,555 13,555 13,555 13,555 2,500 



 
 

 

อตัราไม่นีร้วม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านล่ะ   1,500 NTD / ท่าน /ทปิ (ลูกค้าเดก็ช าระเงนิเท่าผู้ใหญ่) ช าระเงนิก่อนการเดนิทาง, ค่าทปิ 
    หัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20  
     กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหาย 
     ในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา(หากมีการใชว้ซ่ีาภายในอนาคต) 
 

เงือ่นไขในการส ารองทีน่ั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดนิทางและช าระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัท าการจอง  
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง) 

- งวดทีส่อง ก่อนเดนิทาง 21 วนั 
-  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เมือ่จองทวัร์และช าระเงนิค่าจองทวัร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลกิ,เลือ่น,หรือขอคนืเงนิได้ทุกกรณี  

   ทางบริษทั ผู้จดัท าจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี  
   ผู้เดนิทาง ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนั  
  เนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมอืง หรือเอกสารการเดนิทาง 
   ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณอีื่นๆ 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน 
     ใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซ่ีา) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างลูกค้าและบริษทั 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเล่ือนหรือปรับราคาค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมตามจริง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้จาก

สายการบิน ,การยกเลิกเท่ียวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  
5. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบติัเหตุอนัเกิดจาก

ความประมาทของผูเ้ดินทาง 
6. หากท่านไดจ้ าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 
7.โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากทางบริษทัไดท้ าการส ารอง

โรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะปรับเปล่ียนจากตามท่ีระบุไวใ้น
โปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดัท า นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัชดัเจนเท่านั้น  



 
 

9. ผูจ้ดัท าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน 
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ  
    หรืออนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนัน้ทาง 
     บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงินได้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปล่ียนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปล่ียนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  
    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้ าร้อน บริการใหฟ้รี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายท่ีุมี

โรคประจ าตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยืน่วซ่ีาเท่านั้น** 
ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 

 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 
***ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***   
 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีน า้เงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันี ้
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย
ส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง 
    ส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุก
ฉบบั  
   - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้ง
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ 
พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

 

 



 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านทีร่่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ี

ท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, 

สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต 

รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไข

ท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือ

และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ท่ีร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 

 
 
 

 


