
วันท่ีหนึ่ง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน 

16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8   
สายการบิน THAI LION AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ ก่อนการเดินทาง  

19.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน  THAI LION AIR 
เท่ียวบินที่ SL 394 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุที่นั่งได ้
สายการบินเป็นผู้กำหนด (RANDOM SEAT) 

วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน-เข้าท่ีพัก-เชา้เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา-
วัดเสวียนกวง 

        วัดเหว่ินหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอ้ี 

00.15 น.   ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร 

 เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
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                              จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTEL 3.5*  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศช่ือดังให้ท่านชม

ทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสรุิยันจันทรา ซึ่ง

มีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดู

คล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” 

นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วัดเสวียนกวง เมื่อปี 

ค.ศ. 1965 นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจ้ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพ

เจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลังอาหาร นำนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสายรุ้งเปน็หมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่ห์
ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวร
และมีแตค่วามเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่
จึงได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทศัน์ทางวัฒนธรรมทีส่วยงามและยังสรา้งความมี
ชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้าน
สายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียงในทีวี , พืชสัตว์ นก, กระบือ และ
คนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มี
ช่ือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬา
หลากหลายแบรนด์ช่ือดัง  และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ   

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร นำท่านเดินทางสู่มืองเจียอี้ เพื่อนำท่านเข้าสูท่ี่พัก HOTEL HI 3.5* หรือ

เทียบเท่า ให้ท่านได ้
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป-ีชิมชาอู่หลง-เมืองเถา
หยวน-เถาหยวนไนท์ 
                               มาเก็ต 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ที่เป็นจุด
ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชม
ทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมอืง (บนอาลีซาน) 
หลงัอาหาร นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทอืกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบรสิุทธ์ิ ช่ืนชมทะเล
หมอก ต้นไม้ใหญท่ี่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มสีน
หลากหลายนานาพันธ์ุ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป เพือ่ให้ท่านได้ช่ืนชมธรรมชาติ และ 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  นำท่านลงจากเขาเดินทางสูเ่มืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญอ่ันดับ 3 ของ
เกาะไต้หวัน จากนั้นนำท่าน แวะชิมชาอู่หลง พันธ์ุดีที่ปลกูบนภูเขาสูงอันข้ึนช่ือและมี
คุณภาพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อไปช้อปปิ้งที่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ให้
ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของกินหรือของใช้ที่ขึ้นช่ือของไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
หลงัอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพื่อนำท่านเข้าสูท่ี่พัก WELL GARDEN Hotel 
3.5* หรือเทียบเท่า ใหท้่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันท่ีสี่ เมืองไทเป-ร้านพายสบัปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟ่ินปล่อย
โคมลอย(ไม่รวมคา่โคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-
กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและ
เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
ของฝากอันข้ึนช่ือของไต้หวัน  จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อ
เครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อ และจำพวก ยา/
น้ำมันนวด นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง 
จิ่วเฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีช่ือเสยีงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยัง
สามารถช่ืนชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมาย *(เสาร์-
อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

หลงัอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึง่เปน็หมูบ่้านโบราณที่มี
ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน 
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเปน็แค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้น
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ้นจงึทำใหม้ีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารทีเ่ป็นของข้ึนช่ือ 
นอกจากนั้นยงัเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไต้หวัน มีช่ือว่า 
“โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ึนโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์



 

 

ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครือ่งมอืสื่อสารของกองทัพตัง้แต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมเีทศกาล
โคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดข้ึนทกุปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที่มพีลงั
พิเศษสามารถปรบัสภาพประจลุบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้
ร่างกาย สดช่ืน ลดอาการปวดเมือ่ย  จากนั้นนำท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่ง
มีสินค้าแบรนด์เนมช้ันนำใหท้่านได้เลอืกซื้อ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่
คนไทยเรียกว่า สยามสแควรเ์มืองไทย มีทัง้แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญีปุ่่น รวมทัง้ยี่หอ้
ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาทีป่ระเทศไต้หวันถือ
ว่าถูกที่สุด ให้ท่านอสิระช้อปปิง้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

  จากน้ันนำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
วันท่ีห้า  สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง 

01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที ่
SL 395                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) ไม่สามารถระบุท่ีนั่ง
บนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด (Random Seat) 

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

เง่ือนไขและราคา 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 

ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 

ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 

ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พักท่าน

เดี่ยว จ่าย

เพ่ิม 

03 – 07 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

04 – 08 OCT’19 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500 

08 – 12 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

10 – 14 OCT’19 14,999 14,999 14,999 14,999 2,500 



 

 

 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มขีองแจกและไม่มีราคาเด็ก*** 

(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat) 
 
****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมคา่ทิปคนขบั และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 THB/ทริป/ท่าน 

 (เก็บค่าทิปไกด์ท่ีสนามบินก่อนเดินทาง)   ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า*** 
 

ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายท่ีได้รวมราคารา้นขายสินค้าท่ีท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนท้ังหมด 5 ร้าน 
คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา-DUTY FREE –ศูนย์ GERMANIUM ตามท่ีระบุไว้
ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบรษิัทจึงใคร่ขอเรยีนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวาม
จำเป็นต้องให้ลูกคา้เขา้ไปแวะชม  หากท่านต้องการสนิคา้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กบัความพอใจและสมัครใจของ
ลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเขา้เยี่ยมชมรา้นคา้ท่ีกลา่วมาขา้งต้น 
หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 
2,500 NTD./ท่าน  

11 – 15 OCT’19 15,999 15,999 15,999 15,999 2,500 

12 – 16 OCT’19 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

13 – 17 OCT’19 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

15 – 19 OCT’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

17 – 21 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

18 – 22 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

19 - 23 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

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

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

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

25 – 29 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

26 – 30 OCT’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใชบ้ริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย
ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณไ์ด้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถนำเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศ
ไต้หวันกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัด
โปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจ
เปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
     (ไม่สามารถระบุท่ีนั่งบนเครื่องได้ สายการบินเปน็ผู้กำหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจำกัดที่มกีารตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรบัผู้สงูอายุ 70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกัน ท่านละ 
500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตราไม่นี้รวม 
1. ค่าทิปไกดท์้องถ่ินและคนขับรถ ท่านล่ะ   1,800 THB / ท่าน /ทิป (ลูกคา้เด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่) ชำระ
เงินก่อนการเดินทาง, คา่ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนงัสอืเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการ
บินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใช้วีซ่าภายในอนาคต) 



 

 

 
เง่ือนไขในการสำรองท่ีนั่ง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก 5,000 บาทภายใน 1 วันหลังทำการ
จอง  
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง) 

- งวดท่ีสอง ก่อนเดินทาง 21 วัน 
-  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,หรือขอ
คืนเงินได้ทุกกรณี  
   ทางบริษัท ผู้จัดทำจะไมร่ับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงนิค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเปน็รายการเหมา
จ่ายกับตัวแทนต่างๆ หากเกิดกรณี  
   ผู้เดินทาง ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง หรือกรมแรงงาน สายการบนิในประเทศไทย
หรือประเทศต่างๆ หรืออัน  
  เนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทาง 
   ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่าน และ/หรือผูร้่วม 
     เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน 
     ให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึง่ได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขท้ังหมดก่อนการจอง เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคา
ค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มกอ่นการเดินทางทาง
บริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัด

หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเทีย่วบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิง่ของผิดกฎหมาย 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  
5. ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสญูหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การ

โจรกรรม และอบุัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 



 

 

6. หากท่านได้จำระเงินมัดจำหรอืค่าทัวร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆทั้งหมด 

7.โปรแกรมนีเ้ป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง 
หลงัจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้
ในระดับใกล้เคียงกัน หรอือาจจะปรบัเปลี่ยนจากตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มสีิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของผูจ้ัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็น
รายการเหมาจ่ายกบัตัวแทน 
    ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน
ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ  
    หรืออันเนือ่งมาจากการกระทำทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี 
เข้าอกเมอืง หรือเอกสารการ 
    เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
10.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือออกต๋ัวโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 

     บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้าโดย
ทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไมส่ามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได ้

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์

เรียกเก็บ การจัดที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้  ในกรณียกเลกิการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้

เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 



 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และห้องคู่ (Twin/Double)  
    และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ 
    ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้
ฟรี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายุทีม่ีโรคประจำตัว หรือ ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์

มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

**หนังสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซา่ไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยื่นวีซ่า
เท่านั้น** 

สำหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***สำหรบัหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***   
 
หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสนี้ำเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สำหรบัท่านที่มีหนงัสอื
เดินทางเลม่เก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  
   - (ใช้รปูสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,  
   - ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)  
3.หลักฐานการเงิน  



 

 

  - สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือน
ปัจจุบันใหเ้รียบรอ้ยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นช่ือรบัรองสำเนาถูกต้อง  
  - หรอืรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาย่ืนขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงาน
ประมาณ 3 วัน  
4.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุันเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
     หนังสือรบัรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหนง่, เงนิเดือน และ วันเริม่ทำงาน  
  - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
    สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบยีนที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นช่ือรบัรอง 
    สำเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรอืนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปจัจุบันเท่านั้น) 
     หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือ
รับรองสำเนา 
5.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอื สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 
กรุณาเซ็นช่ือรับรองสำเนาทุกฉบบั  
   - กรณีที่เดก็อายุต่ำกว่า 20 ปี  
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพรอ้มใครและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทกึการหยา่ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รบัผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผู้อื่น จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสอืรบัรองบุตร บุญ
ธรรม เป็นต้น 
- กรณีสมรสแล้ว 
สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรบัรองสำเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีข้ึนไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน  

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านท่ีร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์

สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่

พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 



 

 

การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, 

ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล

และ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดย

ไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึง

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ 

ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ

ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลง

เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


