
วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง-สนามบนิเถาหยวน-เมืองไทเป-แชน่้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพกั 

16.30 น. พร้อมกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอรส์าย
การบิน TIGER AIR   เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง    

19.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506  
 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเปน็ผู้กำหนด 
(Random Seat) 

00.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว  
รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในหอ้งพัก 

*ราคาเร่ิมต้น

WIFI ON BUS 

NIDN185096



 
 

 

วันที่สอง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอูห่ลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราว
กับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว 
ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้นำ
กลับมาประดิษฐานที่ วัดเสวียนกวง    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบด ี
หลังอาหาร นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจ๊ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำ
ท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า
ครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ   

ค่ำ  อิสระอาหารคำ่ 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม  ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน้-ตึกไทเป101(ไม่รวม
บัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านชิมและเลือกซื้อขนมยอด
นิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่าน 
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่   อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาด
ที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่ เป็น 
Landmark ของที่นีค่ือ หินเศียรราชินี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด  
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิน้เคยเป็น
แหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเปน็ถนนคน
เดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของ
ชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย 
*(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)*  นำท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้
ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ



 
 

 

เมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รบัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาด
ซีเหมินติง หรอืที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนที่ท่านรกั รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์ังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เชน่ New 
Balance, Puma, Adidas, Nike แตใ่นส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย  

ค่ำ  อิสระอาหารคำ่  
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN  3.5* หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่         ศูนย์ Germanium-อนสุรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบนิเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกใน
ร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์
สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ(National Revolutionary Martyrs’ Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติ
สร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และ
สงครามกลางเมืองของประเทศจีน และที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน 
ซึ่งตั้งอยู่ในย่าน Zhong Shan ของไทเป อยู่บนภูเขา         Ching Shan และมองเห็นแม่น้ำ Keelung มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามคล้ายกับพระราชวัง Taihe Dian ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนและยัง
เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่กล้าหาญของผู้เสียสละ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
คือการเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกๆชั่วโมงโดยทหารที่จะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ การเดินเวรยามและสับเปลี่ยน
เวรยามนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไป  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพืน้เมือง 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที ่IT 505  
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด 
(Random Seat) 

18.45 น.  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
#################################################################################

############## 
** ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat) ** 

 
 
 
 



 
 

 

เงื่อนไขและราคา 

. 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีของแจกและไม่มีราคาเด็ก*** 

(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครือ่งได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat) 
 

****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ท่าน 
 (เก็บค่าทปิไกด์ที่สนามบินกอ่นเดินทาง)   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแตค่วามพึงพอใจของลูกค้า*** 

 
ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพาย
สับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา-DUTY FREE ตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรมซึง่มีผลต่อราคาทัวร์ ทางบรษิัทจึงใคร่ขอ
เรียนใหลู้กค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญพ่ัก 

ห้องละ 2 ทา่น 
เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ป ี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ำกวา่ 12 ป ี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

26 – 29 ก.ค. 62  13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 
02 – 05 ส.ค. 62 11,555 11,555 11,555 11,555 2,500 
09 – 12 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 
15 – 18 ส.ค. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

29ส.ค. –01ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 
05 – 08 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 
12 – 15 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 
19 – 22 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 
26 – 29 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 
03 – 06 ต.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 
04 – 07 ต.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 
05 – 08 ต.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 
10 – 13 ต.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 
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 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 
18 – 21 ต.ค. 62 12,555 12,555 12,555 12,555 2,500 



 
 

 

กับความพอใจและสมัครใจของลูกคา้ ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเขา้เยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าว
มาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 
NTD./ทา่น  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรกัษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเปน็เงนิได้  
การบริการของรถนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวันกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทาง
มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชำนาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการ
ตกลงไว้ 
     กับ บรษิัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยู่ในข้อจำกัดการตก
ลงไว้กับ 
     บริษทัประกันชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ   1,500 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่) ชำระเงนิก่อนการ
เดินทาง, ค่าทปิ 
    หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 



 
 

 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 
20  
     กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมี
ค่าที่สูญหาย 
     ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต) 
 
เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 1 วันหลงัทำการจอง  
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง) 

- งวดที่สอง ก่อนเดนิทาง 21 วัน 
-  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทวัร์และชำระเงินค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือขอคืนเงนิได้ทุก
กรณ ี 
   ทางบริษัท ผู้จัดทำจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี  
   ผู้เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ 
หรืออัน  
  เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศตา่งๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ
เอกสารการเดินทาง 
   ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศตา่งๆ ในกรณีอืน่ๆ 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรือผู้

ร่วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดนิทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณนีี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงิน 
     ให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้า

ต้องการ 
หมายเหตุ กรณุาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคาค่าบริการขึ้น 
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมตาม
จริง 



 
 

 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, 
การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  
5. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณสีิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และ

อุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง 
6. หากท่านได้จำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
7.โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำ

การสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ
ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดทำทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทน 
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือ
ประเทศต่างๆ  
    หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือ
เอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทาง 

     บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งสิ้น 
11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเปน็เงินได ้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษทัทัวร์เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 



 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double)  
    และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟร ี

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สูงอายุทีม่ีโรคประจำตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจำเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนังสือเดนิทางขา้ราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไตห้วัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยื่นวีซ่าเท่านัน้** 
สำหรบัผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวีซา่ไต้หวัน 
***สำหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไตห้วันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***   
 
หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนำ้เงนิ ต้องขอวีซ่าไต้หวนัตามปกติ เอกสารดังนี้ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  
   - (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได,้  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  
3.หลักฐานการเงิน  



 
 

 

  - สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้
เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
  - หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน  
4.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรอง 
    สำเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจบุันเท่าน้ัน) 
     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา 
5.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อ
รับรองสำเนาทุกฉบับ  
   - กรณทีี่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น 
สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อ่ืน จะต้องมีหลักฐานรับรอง
ว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น 
- กรณสีมรสแล้ว 
สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน  

ข้อความซึ่งถอืเป็นสาระสำหรับท่านที่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย 



 
 

 

(โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง

ออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้าน

การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การ

ขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็น

สำคัญ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 


