
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน 

16.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8   
 สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ ก่อนการเดินทาง  
19.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน  THAI LION AIR 
    เที่ยวบินที่ SL 394 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ 

สายการบินเปน็ผู้ก าหนด (RANDOM SEAT) 

วันทีส่อง  สนามบินเถาหยวน-แช่น  าแร่ส่วนตัวภายในหอ้งพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – วัดเสียงกง-วัดเหว่ินหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี  

00.15 น.         ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล
ศุลกากร    เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อน าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 
EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่น  าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศช่ือดังให้ท่านชม

ทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่ง



 

 

มีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดู

คล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เส้ียว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” 

น าท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งท่ีได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาท่ี วัดเสวียนกวง เมื่อปี 

ค.ศ. 1965 น าท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพ

เจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลังอาหาร พาท่านไปงานจัดแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม้ 2018 Taichung 
World Flora Exposition ถือเป็นงานเทศกาลดอกไม้นานาพรรณท่ีผลัดกันบานสะพรั่งใน
แต่ละฤดูของไต้หวันจากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบ
รนด์ช่ือดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จนถึง
เวลานัดพบ   

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่มืองเจียอี้ เพื่อน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL HI 3+* หรือ

เทียบเท่า ให้ท่านได้ 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่าม   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน- 
                    เถาหยวนไนท์   มาเก็ต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี  ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่ีเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญและสวยงามอีกท่ีหนึ่งของเกาะไต้หวันท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชม
ทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื นเมือง (บนอาลีซาน) 
หลังอาหาร น าท่านเท่ียวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ช่ืนชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ท่ีมีสน
หลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกันไป เพื่อให้ท่านได้ช่ืนชมธรรมชาติ และ 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  น าท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง ซึง่เป็นเมืองท่ีใหญ่อันดับ 3 ของ
เกาะไต้หวัน จากนั้นน าท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นช่ือและมี
คุณภาพ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อไปช้อปป้ิงท่ี เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ให้
ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อของกินหรือของใช้ท่ีขึ้นช่ือของไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง 

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 



 

 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก WELL GARDEN Hotel 
3.5+* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่ี่ เมืองไทเป-ร้านพายสบัปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อย
โคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-
กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและ
เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
ของฝากอันขึ้นช่ือของไต้หวัน  จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อ
เครื่องส าอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นท่ีได้รับความนิยมที่ขึ้นช่ือและจ าพวก ยา/
น้ ามันนวด น าท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ท่ีต้ังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง 
จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยัง
สามารถช่ืนชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าท่ีมีอยู่มากมาย  

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ต้ังอยู่ในอ าเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณท่ีมี
ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟท่ีใช้ขนถ่านหิน 
เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้น
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ้นจึงท าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารท่ีเป็นของขึ้นช่ือ 
นอกจากนั้นยังเป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไต้หวัน มีช่ือว่า 
“โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ท่ีปรึกษาด้านการทหารคนส าคัญในประวัติศาสตร์
ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารของกองทัพต้ังแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาล
โคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ จากนั้นน าท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยท่ีมีพลัง
พิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้
ร่างกาย สดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อย  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่ง
มีสินค้าแบรนด์เนมช้ันน าให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ี
คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ังแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อ
ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไต้หวันถือ
ว่าถูกท่ีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 



 

 

ค่ า   อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

  จากนั นน าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
วันทีห้่า  สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง 

01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที ่
SL 395                   (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่นั่ง
บนเคร่ืองได้ สายการบินเปน็ผู้ก าหนด (Random Seat) 

04.25 น.             ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

เงื่อนไขและราคา 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 

ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 

ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 

ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่าน

เด่ียว จ่าย

เพิ่ม 

26 – 30 DEC’18 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

27 – 31 DEC’18 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

28DEC-01JAN’19 15,999 15,999 15,999 15,999 5000 

29DEC-02JAN’19 15,999 15,999 15,999 15,999 5,000 

09 – 13 JAN’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

16 – 20 JAN’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

23 – 27 JAN’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

13 – 17 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

14 – 18 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

15 – 19 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 



 

 

 
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,800 THB/ทริป/ท่าน 
(ช าระก่อนการเดินทาง)****ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

20 – 24 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

21 – 25 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

22 – 26 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

27 FEB-03MAR’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

06 – 10 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

07 – 11 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

13 – 17 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

14 – 18 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

20 – 24 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

21 – 25 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

27 – 31 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

28MAR-01APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

03 – 07 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

04 – 08 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

10  - 14 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

11 – 15 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

12 – 16 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

13 – 17 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

18 – 22 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

24 – 28 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 



 

 

 
หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ านวน
ทั งหมด 5 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา และ ศูนย์GERMANIUM-DUTY 
FREE ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุก
ร้านค้ามีความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั นขึ นอยู่กับความพอใจ
และสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่
กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น
จากท่าน จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 
 
**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื่องจากการเดินทางเข้าไต้หวันโดยการยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนั้น 
สามารถใช้ได้เพียงหนังสือเดินทางท่ัวไปเท่านั้น หากท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ 
ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เนื่องจากหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องยื่นวีซ่า
เท่านั นถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่านใดส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้กับบริษัทในวันจองทัวร์และหาก
วันท่ีเดินทาง ท่านไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางเล่มท่ีให้ส าเนากับทางบริษัทไว้หรือน าหนังสือเดินทางประเภทอื่นมา
ใช้โดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า และถ้าหากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางน้อยกว่า 180 
วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้  หากท่านโดนปฏิเสธจากสายการบินหรือต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองท้ังไทยและไต้หวัน จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง  
 

ราคานี  รวมภาษีน  ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ นหลังจาก 
วันที่ 01 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดินทาง** 
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่า

เท่านั น** 
ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง 
     ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 



 

 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด 
     หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบินและภัยธรรมชาติ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกต๋ัวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามท่ีระบุไว้ในรายการ บริษทัขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนท่ีท่านไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่

สามารถเปลี่ยนเปน็เงินได้ 

อัตรานี รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น  าหนัก 20 กิโลกรัม)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ท้ังนี้ย่อมอยู่
ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับ  
บริษัทประกันชีวิต *(ส าหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ใน
ข้อจ ากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตราไม่นี รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ    1,800    THB / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กช าระเงินเท่าผู้ใหญ่)ช าระ
เงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 



 

 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการ
บิน 

ก าหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมี 

ค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 
เง่ือนไขในการส ารองที่นั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วันหลังท าการ
จอง พร้อมส าเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง 
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน 
การยกเลิกส าหรับการจอง 

* ส าหรับผู้โดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันท าการขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด ยกเว้นมัดจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการขึน้ไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
   (หลังจากการจอง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้) 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะ 
   ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน และกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด (ยกเว้น    
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ต่างๆ เป็นต้น 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคล่ือนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ การจัดท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) 
และห้องคู่ (Twin/Double)  
    และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ 
    ปรับเปล่ียนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต , ไดร์เป่าผม , กาน้ าร้อน 
ใหบ้ริการฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์

มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***  
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน  าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี  
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  



 

 

   - (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใช้ไม่ได้,  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  
3.หลักฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือน
ปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่าย 
     ส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
  - หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วัน  
4.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มท างาน  
  - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมท้ังเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมท้ังเซ็นช่ือ
รับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร และส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบับ  
   - กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องท าจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมท้ังแนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมท้ังบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญ
ธรรม เป็นต้น 
- กรณีสมรสแล้ว 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมท้ังเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีข้ึนไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนาและการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดใน



 

 

การเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก 

ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ/

หรือส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครองและประกันอุบัติเหตุตาม

เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

และ/หรือต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง

ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 

รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ตามความจ าเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ 

 

 


