
                                                                                                                                                

 

                                              
วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเถาหยวน - เมอืงไถจง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

- วดัเสวยีนกงวดัเหวนิหวู ่- เมอืงเจยีอี ้
 
05.30 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI INTERNATIONAL AIRWAYS  เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก
ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ กอ่นการเดนิทาง 

07.55 น.   นําทา่นออกเดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI INTERNATIONAL  
  AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG634 

11.50 น.   ถงึทา่อากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ (อาหารวา่ง แซนวชิ+นํา้ผลไม)้  

  นําทา่นเดนิทางไปสูเ่มอืงไถจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราว
กับภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทร์
เสีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-จนัทรา”  

  นําทา่นนมสัการรปูปัน้ของพระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิประดษิฐานกลับมาที ่วดัเสวยีนกวง 
  เมือ่ปี ค.ศ. 1965 นําท่าน นมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้

แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ 
  จากนัน้นําทา่นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ใหท้า่นชมทัศนยีภาพระหวา่งสองขา้งทาง 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ บฟุเฟต ์ชาบ ู

 



                                                                                                                                                
  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้เพือ่นําทา่รเขา้สูท่ีพั่ก 
   จากนัน้ นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Tsun Huang Hotel  4*  หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี - เมอืงไถจง - ชมิชาอูห่ลง -  
  ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - แชนํ่า้แรส่ว่นตวัในหอ้งพกัระดบั 5 ดาว 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ซึง่เป็นจุดท่องเทีย่วที ่ สําคัญและสวยงามอกีที่
หนึง่ของเกาะไตห้วันทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด ใหท้่านไดเ้ทีย่ว ชมธรรมชาตบินเทอืกเขาอาลซีาน สัมผัส
อากาศบรสิทุธิ ์ชืน่ชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีม่อีาย ุ3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่าน น ัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน 
พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ทีม่สีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้
สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้แวะชมิชาอูห่ลงบน
ภเูขาสงูอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 
  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหาร เป็นอาหารจนีสไตลพ์ืน้เมอืง 
หลังอาหาร นําท่านแวะชมิชาอูห่ลง บนภูเขาสูงอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดฝง
เจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซึง่เป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาดคนเดนิทีม่รีา้นคา้ครบครัน 
เชน่ อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดพบ   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ เมน ูสเต็ก+สลดับาร ์
            จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Fresh Fields Hotel 5*  ใหท้า่นไดแ้ชน้ํ่าแรส่ว่นตัวในหอ้งพัก 
 

วนัทีส่าม รา้นพายสบัปะรด - Cosmetic shop - พพิธิภณัฑก์ูก้ง - ตกึไทเป101 (ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) - 
  ตลาดซเีหมนิตงิ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหาร นําทา่นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป ซึง่เป็นเมอืงหลวงของไตห้วัน ใหท้่านแวะชมิและเลอืกซือ้
ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ชือ่ดังเพือ่ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของ
ไตห้วัน นําทา่นชอ้ปป้ิงเครือ่งสําอางคร์าคาถกู ทีไ่ดรั้บความนยิมหรอืรวมทัง้พวกยา/น้ํามันและยานวดที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้นําท่าน ชมศนูย ์Germanium เป็นสรอ้ย มพีลังพเิศษสามารถชว่ยปรับสภาพ
ประจลุบ บวกในรา่งกายใหส้มดลุ ระบบไหลเวยีนโลหติด ีชว่ยใหร้า่ยการสดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนเูสีย่วหลงเปา 

หลังอาหาร นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บวัตถุและผลงานทางศลิปะของจนีโบราณทีม่ี
ประวัตยิาวนานกว่า 5000 ปี ซึง่ของล้ําค่าทางประวัตศิาสตรม์อียูท่ีน่ี่จํานวนมากกว่า 620,000 ชิน้จากทุก
ราชวงศข์องจนี  จนตอ้งหมนุเวยีนออกมาจัดใหช้ม (ซึง่หนึง่ชดุ 5000 ชิน้) จะหมนุเวยีนทุก 3เดอืน ไมว่่าจะ
เป็นภาพวาดเครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งทองสํารดิตา่งๆ เหมาะกบัทา่นทีช่อบโบราณวัตถแุละงานศลิปะ ไมว่่าจะ
เป็นเครือ่งถมของจนีหรอื Cloisonné หรอืการลงยาทองแบบอสิลาม  
นําท่านชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) เพื่อใหท้่านได ้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมดา้นวศิวกรรมและ
ศักยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน ตกึไทเป101 มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกร
ชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทําหนา้ที่กันการสั่นสะเทือนของ
แผน่ดนิไหวและมกีารตัง้ระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งด ีตัวอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้ง
ตอ่กนั และยงัมลีฟิทเ์ร็วดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี 
จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้
แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิOnitsuka Tiger แบรนดด์ังของ
ญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, New Balance, Puma,Adidas, Nike ในสว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วันนัน้จะ
มรีาคาถกูกวา่  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 



                                                                                                                                                
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจนี เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่ 
   จากนัน้ นําท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก TAIPEI GRAND HYATT 5* หรอืเทยีบเท่า ใหท้่านไดพั้กผ่อนตาม

อธัยาศัย 
 

วนัทีส่ ี ่    หมูบ่า้นจิว่เฟ้ิน-อทุยานเหยห่ลวิ-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิสวุรรณ
ภมู-ิกรงุเทพฯ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหาร นําทา่น สมัผสับรรยากาศถนนเกา่จ ิว่เฟ้ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ้ินเคย
เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ นอกจาก
จะเป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในไตห้วัน จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิ
ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันและท่านยังสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจาก
รา้นคา้ทีม่อียู่มากมายอกีดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลวิ จุดเหนือสุดของไตห้วัน มลีักษณะเป็น
แหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม 
เกดิจากการกดักรอ่นของน้ําทะเล ลมทะเลและการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ทําใหเ้กดิ
การทับถมของแนวหนิ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง เมนพูเิศษ กุง้มงักรนึง่กระเทยีมซฟีู๊ ด 

หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสู ่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็น
ประวัตแิทบทัง้หมดเกีย่วกบัทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ตัง้แต่สมัยทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่าน
ไดก้า้วมาสูตํ่าแหน่งผูนํ้าประเทศ นอกนัน้ท่านยังจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปปัน้ท่าน
นายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้  

17.30 น. นําทกุทา่นเดนิทาง ถงึ สนามบนิเถาหยวน เพือ่ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
20.00 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ THAI INTERNATIONAL AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG635 
22.50 น.  ถงึทา่อากาศยาน สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 
เงือ่นไขและราคา 

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 

พกัทา่น
เดีย่ว จา่ย

เพิม่ 

14 – 17 FEB’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
21 – 24 FEB’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
28FEB-03MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
07 – 10 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
14 – 17 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
21 – 24 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
28 – 31 MAR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
04 – 07 APR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
10 – 13 APR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
25 – 28 APR’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
02 – 05 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
09 – 12 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

 



                                                                                                                                                

 
****คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมไ่ดร้วมคา่ทปิคนขบั และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 800 NTD/ทรปิ/ทา่น**** 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ 
 
 

หมายเหต:ุ ตามราคาขายขา้งตน้เป็นราคาขายทีไ่ดร้วมราคารา้นขายสนิคา้ทีท่า่นตอ้งเยีย่มชม จํานวนท ัง้หมด 3 
รา้น คอื รา้นขนมพายสบัปะรด- Cosmetic Shop -รา้นชา ตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมซึง่มผีลตอ่ราคาทวัร ์ ทาง
บรษิทัจงึใครข่อเรยีนใหล้กูคา้ทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นคา้มคีวามจําเป็นตอ้งใหล้กูคา้เขา้ไปแวะชม  หากทา่น
ตอ้งการสนิคา้หรอืไมน่ ัน้ข ึน้อยูก่บัความพอใจและสมคัรใจของลกูคา้ ไมม่กีารบงัคบั หากลกูคา้ทา่นใดมคีวาม
ประสงคไ์มต่อ้งการเขา้เยีย่มชมรา้นคา้ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ หรอื การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น จํานวน 2,500 NTD./ทา่น  
 
**กรุณาอา่นสกันดิกอ่นจอง เนื่องจากการเดนิทางเขา้ไตห้วันโดยการยกเวน้วซีา่ใหก้ับประเทศไทยนัน้ สามารถใชไ้ด ้
เพียงหนังสอืเดนิทางทั่วไปเท่านัน้ หากท่านใดมคีวามประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบ
ลว่งหนา้ เนือ่งจากหนังสอืเดนิทางขา้ราชการไทยไมไ่ดรั้บการยกเวน้วซีา่ (ตอ้งยืน่วซี่าเทา่น ัน้ถงึจะสามารถเขา้ไตห้วนั
ได)้ หากทา่นใดสง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหก้บับรษัิทในวันจองทัวร ์และหากวันทีเ่ดนิทางท่านไมไ่ดใ้ชห้นังสอืเดนิทางเล่ม
ทีใ่หสํ้าเนากับทางบรษัิทไวห้รือนําหนังสอืเดนิทางประเภทอืน่มาใช ้โดยไม่แจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้และถา้หาก
หนังสอืเดนิทางของท่านมอีายุการเดนิทางนอ้ยกว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทาง ทางบรษัิทไม่สามารถรับผดิชอบใดๆได ้ 
หากท่านโดนปฏเิสธจากทางสายการบนิหรอืตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ไทยและไตห้วัน จงึเรยีนใหลู้กคา้ทุกท่านรับทราบ 
กรณุาตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอืเดนิทางเพือ่ผลประโยชนข์องตัวทา่นเอง  
 

ราคานี ้รวมภาษนํีา้มนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ข ึน้หลงัจาก 
วนัที ่15 มกราคม 2562 ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

**กรุป๊ 15 ทา่นออกเดนิทาง** 
**หนงัสอืเดนิทางขา้ราชการ ไมไ่ดร้บัการยกเวน้วซีา่ไตห้วนั หากใชห้นงัสอืขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่วซีา่

เทา่น ัน้** 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิและภยัธรรมชาต ิ
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6. ทัวรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมป่ระสงคจ์ะเดนิทางรว่มกบักรุ๊ปตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิในสว่นทีท่า่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร เนือ่งจากเป็นความประสงคข์องทา่นเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งน ี�
ข ึ�นอย ูก่ บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ ์ได ้ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ
จะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผ ูเ้ดนิทางเป็นสําคญัมาสามารถคนิเป็นเงนิได  ้

16 – 19 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
23 – 26 MAY’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 
30MAY-02JUN’19 28,999 28,999 28,999 27,999 5,600 

 



                                                                                                                                                
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  
(ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ําหนด Random Seat) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2 ทา่นตอ่1หอ้ง) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 2 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ี
การตกลงไวก้บั บรษัิทประกนัชวีติ *(สําหรับผูส้งูอาย ุ70 ปี ขึน้ไป วงเงนิประกนั ทา่นละ่ 500,000 บาท คา่รักษาอยูใ่น
ขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์) 
 
อตัราไมน่ีร้วม 
1. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ่ 800 NTD / ทา่น /ทปิ (ลกูคา้เด็กชําระเงนิเทา่ผูใ้หญ)่, คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์
แลว้แตค่วามประทับใจ 
2. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด
เกนิกวา่ 30 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางทีช่าํรดุ
หรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 
เงือ่นไขในการสํารองทีน่ ัง่  
- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจอง 
พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 
-งวดทีส่อง กอ่นเดนิทาง 21 วนั 

การยกเลกิสําหรบัการจอง 
* สําหรับผูโ้ดยสารทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง  
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วันทําการขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจํา 
* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันทําการขึน้ไป ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิในทกุกรณี 
   (หลังจากการจอง ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได)้ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น และ/
หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นและในกรณีคณะผูเ้ดนิทางไมค่รบ 15 ทา่นในกรณี
นีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ําระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 



                                                                                                                                                
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ัตรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่ง
ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการเดนิทางและ
ไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วันทกุโรงแรมจะม ีWifi หรอืสาย Land บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน้ํารอ้น บรกิารใหฟ้ร ี

การเดนิทางเป็นครอบครวั 
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจําตัวไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วนั 
***สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่***  
 
หากเป็นหนงัสอืเดนิทางราชการไทยเลม่สนํีา้เงนิ ตอ้งขอวซีา่ไตห้วนัตามปกต ิเอกสารดงันี ้
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport)  

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทาง (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่
เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

- หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รปูถา่ย 
   - รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จํานวน 2 ใบ  
   - (ใชร้ปูสพีืน้หลังขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ)  
3.หลกัฐานการเงนิ  
  - สําเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจบุนัให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นถา่ย 
     สําเนา) พรอ้มเซน็ชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  
  - หรอืรายการเดนิบญัช ี(Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืน กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน  
4.หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุนัเทา่นัน้)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน และ วันเริม่ทํางาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 
    สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซน็ชือ่
รับรองสําเนา  
  - กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 
     หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่และสําเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองสําเนา 
5.สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนาสตูบิตัร และสําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี กรณุาเซน็ชือ่
รับรองสําเนาทกุฉบบั  
   - กรณีทีเ่ด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี  
* ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึง่และตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่เดนิทางพรอ้มใครและมคีวามสมัพันธก์นั
อยา่งไร พรอ้มทัง้แนบสําเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  

 



                                                                                                                                                
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ 
เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุร บญุธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สําเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองสําเนา 
- กรณีเป็นผูส้งูอาย ุ60ปีขึน้ไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นซึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนาและการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญโดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะและ
สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัย
ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการ
ถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมาย
รวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครองและประกันอุบัตเิหตุ ตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติาม
กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ
จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิทจะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 
 

 


