
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนำมบินเถำหยวน (TG634 : 07.25-
11.55)-เมืองไถอ ี

 

X   RED MAPLE BOUTIQUE 
HOTEL (อำบน ำ้แร่) 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 
2 

ไถอี-ผูหลี-่วัดจงไถฉำนซ่ือ-ล่องเรือชมทะเลสำบ
สุริยันจันทรำ-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-     
ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เกต็        

   
BEACON HOTEL  

ระดับ 4 ดำว 

3 ไทจง-ไทเป-ร้ำนเหว่ยเก๋อ- ตึกไทเป 101 (ชมวิว
ช้ัน 89) 

   LA MAISON HOTEL             
ระดับ 4 ดำว  

4 ไทเป-เย๋หลิว่-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-DUTY 
FREE-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

 

 

   LA MAISON HOTEL             
ระดับ 4 ดำว 

5 
ไทเป-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-วดัหลงซำน-
อสิระช้อปป้ิงซีเหมนิติง-สนำมบินเถำหยวน-
กรุงเทพ ฯ (TG635 : 20.10-23.05)        

  X  

หมายเหตุ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลิกการ 
ขอวซ่ีาส าหรับหนงัสือเดินทางไทย ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวซ่ีา 

ทั้งน้ี ส าหรับหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย (เล่มสีน ้าเงิน) ตอ้งท าการยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ 
 



(ไตห้วนัสดุคุ้ม ปใีหม ่5 วนั 4 คนื TG) 

สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรับปีใหม ่วนัแห่งการพักผอ่นของครอบครวั 

เยอืนไตห้วนั 5 วัน 4 คนื สวรรคข์องคนชอบทานของอรอ่ย  

ชมเมอืงโบราณจิว่เฟิน่ อทุยานเยห่ลวิ ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

สดุพเิศษ ขึน้ตกึไทเป 101 พรอ้มทีพ่กัระดบั 4 ดาว อาบน้า้แรใ่นตวั 

        บนิตรงการบนิไทย TG สะสมไมลร์อยลัออคิดพลสัได้ 

 โปรโมชั่น ปงั ปงั เพียง  

     ก้าหนดเดินทาง  วนัที ่29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2018   
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนำมบินเถำหยวน-เมืองไถอ-ีพกัผ่อนโรงแรมน ำ้แร่ 

05.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 3 บริเวณ  ISLAND-D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

07.25 น. เหิรฟ้าสู่  นครไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG634   
11.55 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศ

ไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถอ ี

จากนั้นน าท่านเขา้สู่  พกัที ่RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดำว  
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จำกน้ัน วนันีใ้ห้ท่ำนได้พกัผ่อนจำกกำรเดินทำงด้วยอำบน ำ้แร่ภำยในห้องพกัแบบส่วนตัวเพ่ือนผ่อน
คลำยควำมเม่ือยล้ำ 

วนัทีส่อง ไถอ-ีผูหลี-่วดัจงไถฉำนซ่ือ-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ-วดัพระถังซัมจั๋ง 
  วดัเหวนิหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เกต็   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



 น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี ่ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือ
ท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าน่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ วดัจงไถฉำนซ่ือ วดัน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนสถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของโลกรองจากนครวาติกนั และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีมีการออกแบบให้ทนัสมยั
ท่ีสุดในไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดท่ีความสูง 150 เมตร 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกบัมีทัศนียภาพ
ของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ี
ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้
จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมสัการพระอฐิัของพระ
ถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวปี น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่  
ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่
ดา้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั ลิม้รสอาหารพเิศษ...สุกี ้ชาบู ชาบู 
น าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เกต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้ และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้
ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั 
 พกัที ่ BEACON HOTEL ระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม ไทจง-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป 101 (ชมววิช้ัน 89) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั 

ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของ
เกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก 
จากนั้นน าท่านสู่ ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองไตห้วนั ให้ท่านเลือกชิมและหาซ้ือ
เป็นของฝากกลบับา้น 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ชมวิวช้ัน 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 

เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเป



อีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ี
เกิดแผน่ดินไหวและมีลิฟตท่ี์วิง่เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่LA MAISON HOTEL ระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่  ไทเป-เย๋หลิว่-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-DUTY FREE-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เย๋หลิว่ มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
การกดักร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก
ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านอิสระช้อปป้ิง หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้ งแต่สมัย

กษตัริยก์วงสวี้  แห่งราชวงศชิ์ง มีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุด
ทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ  ท าใหจ้  านวนแร่ลดลงอยา่ง
น่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรง
จ า จนกระทัง่มี การใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปย
ซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามใน
ฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมี
ชีวิตชีวาอีกคร้ัง น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป  เมืองหลวงของไต้หวนัและเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมือง
ไทเปตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมือง
หลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากนั้นน าท่านอิสระชอปป้ิงสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีท่ี DUTY 
FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
 น าท่าน อิสระช้อปป้ิงซ่ือหลินไนท์มำร์เกต็ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาหาร 

หรือสินคา้ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 
 พกัที ่LA MAISON HOTEL ระดับ 4 ดำว 

วนัทีห้่ำ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-วดัหลงซำน-อสิระช้อปป้ิงซีเหมนิติง-สนำมบินเถำหยวน-กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค อดีตผูน้  าของไตห้วนั 

สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค



เช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 
2523 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำนซ่ือ หรือ วดัเขำมงักร เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงและความศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง

ชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติมากราบไหวก้นัเป็นจ านวนมากมีผูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซานเป็นท่ีรวม
เทพเจา้องคต่์างๆ ไวม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไตห้วนัและปัจจุบนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป 
จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงซีเหมนิติง หรือ สยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลาย
รวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. 
จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 

20.10 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินที ่TG635   
23.05 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....   

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 20 ท่ำนขึน้ไป *** ) 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดท่ีต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) 

กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง **ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่าน

โปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 
 

ก้าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่/ เดก็ พกั

หอ้งละ  

2 ทา่น ราคาทา่นละ 

ราคาเดก็ (ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ ทา่นละ 

วนัที ่29 ธ.ค.-02 ม.ค. 
2561 

39,900 บาท 38,990 บาท 12,500 บาท 

ชว่งเทศกาลไมร่บัจอยแลนด ์

***  กรณุาเตรยีม คา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ ไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ 

     รวมทัง้หมด 1200 NTD/ทรปิ/ทา่น (เดก็ชา้ระเทา่ผูใ้หญ่)  *** 

 

หมายเหตุ : ราคาทวัร์น้ี ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะน ้ ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้าย
การบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
                   บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง 
ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถ



เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ี
ก าหนดไว)้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เกบ็ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มี
อายสูุงกว่า 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุ
ไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และ
มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อตัรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไต้หวัน (หมำยเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไต้หวันยกเลิก

กำรขอวีซ่ำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่ำ ทั้งนี้ ส ำหรับหนังสือ
เดินทำงข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงิน) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกติ) 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์, ไกด์ และคนขับรถ  รวมกนั   1200   NTD / ทริป/ท่ำน  (เด็กเกบ็เท่ำผู้ใหญ่)  (คดิเป็นเงิน
ไทยประมำณ 1200 บำท)  

 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติเกบ็เพิม่   1000   NTD / ท่ำน / ทริป 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้
ภำยหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษทัทวัร์เท่ำน้ัน 
 

กำรช ำระค่ำบริกำร กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระค่ำมดัจ ำท่ำนละ 15,000.- บำท 
 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 



- ช าระโดยเงินสด 
หมายเหตุ ท่านท่ีตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

( MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................SURNAME.................................................... 



สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    

○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ชื่อคู่สมรส  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    

.............................................................................................................................................................................................................

..................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทร.........................................โทรศัพท์มือถอื ............................. 

ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงกบัทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์หญ่)............................................................................ 

…………………..รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์บ้าน...........................โทรศัพท์มือถอื............................. 

อีเมล์ส่วนตัวหรือบุคคลที่คุณรู้จัก ..................................................................................................................................... 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)............................................................................................. 

………………………………………………………………………….……ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………………………………………….……… 

..............................................................................................................................................................................................................

...รหัสไปรษณีย์ ...........................โทร......................................... โทรศัพท์มือถอื............................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน) 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

ช่ือบิดา…………………………..................นามสกลุ............................................วนัเดือนปีเกิด..................................... 

ช่ือมารดา………............................…..……นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.................................... 

กรณีแต่งงานช่ือสามี-ภรรยา………...……. นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.................................... 

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

**   ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 


