
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัด
เสวียนกง – วัดเหวนิหวู่ 

– ชิมชาอู่หลง

06.30 น.  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 
เคาน์เตอร์ E สายการบิน VIETJETAIR เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

09.00 น.   น าท่านออกเดินทางสู่นครไถจง ประเทศไต้หวัน  โดยสายการบิน VIETJETAIR 
เที่ยวบินที่ VZ 560 

(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบิน
เป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

13.45 น.  ถึงท่าอากาศยานไถจง เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ น าท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงาม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” น าท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งท่ีได้อัญเชิญประดิษฐาน
กลับมาท่ี วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 น าท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู 
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ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นน าท่าน 
แวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 
  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อ น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HEDO HOTEL 3* หรือ
เท่ียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องส าอาง - หมู่บ้านจ่ิวเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่า
โคม) –ศูนยG์ERMANIUM 

                               - Duty Free – ซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพ่ือท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนม
ยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้น
ชื่อของไต้หวัน  จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop เพ่ือให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางและ
สินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นท่ีได้รับความนิยมท่ีขึ้นชื่อและจ าพวก ยา/น้ ามันนวด น าท่าน 
สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจ่ิวเฟิ้น ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่ง
เหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง 
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาว ไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิว
ทิวทัศน์รวมท้ังเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าท่ีมีอยู่มากมายอีกด้วย *(เสาร-์อาทิตย์ ต้อง
เปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฉือเฟิน เป็นหมู่บ้านโบราณท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลาง
หมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ้นจึง
ท าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเร่ืองอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นท่ีนิยมในการ
ปล่อยโคมลอย(รวมค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ1อัน) โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” 
ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ท่ีปรึกษาด้านการทหารคนส าคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นทุกปีใน
วันหยวนเซียว คือวันท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (ไม่รวมค่าโคม) จากนั้นน าท่าน 



 

 

ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยท่ีมีพลังพิเศษสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกาย
ให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกาย สดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย  จากนั้นน าท่านช้
อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นน า
ท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้ังแหล่งเส้ือผ้า
แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  
แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมท้ังยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วน
ของราคาท่ีประเทศไต้หวันถือว่าถูกท่ีสุด ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HEDO HOTEL 3* หรือเที่ยบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสายรุ้งเป็น
หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลัง
กลายเป็นท่ีอยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ท าให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang 
Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่จึงได้สร้างภาพวาดท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมท่ี
สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ท่ีเร่ิมจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีก
หลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, 
พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไถ
จง เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน  
14.30  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJETAIR  เที่ยวบินที่ VZ 561 

(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเคร่ือง) ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบิน
เป็นผู้ก าหนด (Random Seat) 

17.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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เงื่อนไขและราคา 

 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีของแจกและไม่มีราคาเด็ก*** 

(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
 
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 THB/ทริป/ท่าน 

 (เก็บค่าทิปไกดท์ี่สนามบนิก่อนเดินทาง)   ค่าทิปหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า*** 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 
12 ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 
12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ ากว่า 
12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่าน
เดี่ยว จ่าย

เพ่ิม 

23 – 25 AUG’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
27 – 29 AUG’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
03 – 05 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
06 – 08 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
09 – 11 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
16 – 18 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
17 – 19 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
23 – 25 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
27 – 29 SEP’19 8,999 8,999 8,999 8,999 1,800 
01 – 03 OCT’19 9,888 9,888 9,888 9,888 1,800 
04 – 06 OCT’19 9,888 9,888 9,888 9,888 1,800 
08 – 10 OCT’19 9,888 9,888 9,888 9,888 1,800 
12 – 14 OCT’19 14,999 14,999 14,999 14,999 1,800 
25 – 27 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 1,800 
26 – 28 OCT’19 9,888 9,888 9,888 9,888 1,800 
28 – 30 OCT’19 9,888 9,888 9,888 9,888 1,800 



 

 

 
ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ านวนทั้งหมด 5 ร้าน 
คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop –รา้นชา-DUTY FREE-ศูนย์ GERMANIUM ตามที่ระบุไว้
ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความ
จ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจ
ของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมา
ข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน 
จ านวน 2,500 NTD./ท่าน  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเปน็ส าคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเที่ยว ตาม
กฎหมายของประเทศไต้หวันก าหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกนิเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และ
พนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ท้ังนี้ย่อมอยู่
ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้ 



 

 

     กับ บริษัทประกันชีวิต *(ส าหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่
ในข้อจ ากัดการตกลงไว้กับ 
     บริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ   1,500 THB / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กช าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช าระ
เงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิป 
    หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการ
บินก าหนดเกินกว่า 20  
     กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหาย 
     ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต) 
 
เงื่อนไขในการส ารองที่นั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระเต็มจ านวน 1 วันหลังท าการจอง  
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง) 

-  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์และช าระเงินค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือ
ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
   ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมา
จ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี  
   ผู้เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทย
หรือประเทศต่างๆ หรืออัน  
  เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทาง 



 

 

   ไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่าน และ/หรือผู้ร่วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน 
     ให้ท้ังหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หากผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเล่ือนหรือปรับ
ราคาค่าบริการขึ้น 
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทาง
บริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัด

หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเท่ียวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  
5. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การ

โจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง 
6. หากท่านได้จ าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆท้ังหมด 
7.โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากทางบริษัทได้ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้
ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนผู้จัดท า 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดท าทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็น
รายการเหมาจ่ายกับตัวแทน 
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน
ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ  



 

 

    หรืออันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี 
เข้าอกเมือง หรือเอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 

     บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได ้

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบัตรโดยสารสามารถเปล่ียนได้) และบริษัททัวร์
เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และห้องคู่ (Twin/Double)  
    และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก
อาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ าร้อน บริการ
ให้ฟรี 
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและ



 

 

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์
มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 
**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซี่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวี

ซ่าเท่านั้น** 
ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***   
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (ส าหรับท่านท่ีมีหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  
3.หลักฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง
เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองส 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 าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมท้ังเซ็นชื่อรับรอง 



 

 

    ส าเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมท้ังเซ็นชื่อ
รับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้า
มี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ  
   - กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องท าจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมท้ังแนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมท้ังบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญ
ธรรม เป็นต้น 
- กรณีสมรสแล้ว 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมท้ังเซ็นชื่อรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน  
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านที่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 
อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ี
พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, 
ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล
และ/หรือส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดย
ไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึง
ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ 
ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ  เนื่องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลง



 

 

เอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี
เกียรติ ท่ีร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


