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ไฮไลทข์องโปรแกรม  

 บินตรง สุวรรณภมิู – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลทส์วย) 

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรมั และขากลบั 30 กิโลกรมั  พรอ้มสะสมไมล ์50% 

 โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ ไทเป 2 คืน 

 ทวัรโ์ปรแกรมพิเศษส าหรบัสายกิน ท่ีไม่เคยพบท่ีไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารข้ึนช่ือของไตห้วนั 

ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ ด หรือ รา้นดงั 

 เท่ียวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วนั อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว (MUSHROOM ROCK) หมู่บา้นโบราณ 

จ่ิวเฟ่ิน  วดัหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟทช์มวิวชัน้ 89)  D.I.Y พายสบัปะรด โรงงานพายสบัปะรด  

 ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ตลาดซีเหมินติง  และ ตลาดนดักลางคืนซ่ือหลิน 

 ม้ือพิเศษ !! กบัเมนู เส่ียวหลงเปา รา้นดงั “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบ ูชาบหูม่าล่า 

 น ้าด่ืมบนรถ วนัละ 1 ขวด 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน  – อนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชค็ -  วดัหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง 

   
XIMEN HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเยห่ลิ่ว – ฉือเฟ่ิน  - หมู่บา้น
โบราณจ่ิวเฟ่ิน –– ตลาดนดักลางคืนซ่ือหลิน  

   
XIMEN HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว ชั้น 89)  – ตลาดซีเหมินติง – 
DUTY FREE - สนามบินเถาหยวน  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  – – 

 

 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

เดือนพฤษภาคม 62 17 – 19  พ.ค. 62 ราคา 18,999 .- 
ลดเหลือ 17,999.- 

 

เดือนสิงหาคม 62 9 – 11 ส.ค. 62 

เดือนตุลาคม 62 11 – 13 ต.ค. 62 
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วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน -      
ตลาดซีเหมินตงิ 

05.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                 (-/ อาหารกลางวนั / อาหารเย็น ) 
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย (TG)  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

   08.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632   
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

13.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศไต้หวนั                                        
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
 หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรไตห้วนั พร้อมตรวจเช็คสมัภาระแลว้นั้น  

   เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารช่ือดัง  DIN TAI FUNG  เมนูเส่ียวหลงเปา   (1) 
น าท่านตะลุยทาน เมนูข้ึนช่ือของไตห้วนั เส่ียวหลงเปา ร้านดงั ณ ร้านตน้ต ารับ ท่ี DIN TAI FUNG ท่ีเป็นท่ี
นิยมและเป็นอีกหน่ึงร้านท่ีมีรสชาติดีท่ีอร่อยท่ีสุด ซ่ึงเชฟจะท าแผน่แป้งเน้ือเนียนนุ่มอร่อย กบัไสท่ี้ปรุงรส
อยา่งลงตวั และจบัเป็นจีบปิด 18 จีบอยา่งสวยงาม ทานคู่กนักบัซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานตอ้งจ้ิมตวั
แป้งให้น ้ าซุปไหลออกมา แลว้ทานไปทั้งค  า ร้านน้ีมีสาขาท่ีเมืองไทย ตั้งอยูท่ี่เซ็นทรัลเวิลด์ ซ่ึงสายกินหลาย
ท่านท่ีล้ิมรสแลว้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า “รสชาติขั้นเทพ” 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนั้นน าท่านพกัเพื่อยอ่ยอาหาร ณ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการ
ก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง น่าท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก พิเศษ!!พาทุก
ท่านไปชิม ชาไข่มุก ร้าน CHUN SHUI TANG ร้านชาไข่มุกตน้ต าหรับร้านแรกของไตห้วนั มีช่ือเสียงโด่ง
ดงัมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงท่ีน่ีเขาจะท าไข่มุกท่ีมีความนุ่มละมุนล้ิน ใหม่สดทุกวนั จากนั้นน าท่าน
ไป วดัหลงซานซ่ือ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงข้ึนช่ือว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั น าท่านเยอืน
แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งชิมอาหารเลิศรสมากมาย ท่ี ตลาดซีเหมนิติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์
เมืองไทย” มีทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่้อต่าง เร่ิมตน้น าท่าน
ชิม ร้านไก่ทอด HOT – STAR  ไก่ทอดช้ินโต (ใหญ่เท่าหนา้) เป็นร้านไก่ทอดท่ีตอนน้ีใครมาเท่ียวไตห้วนัก็
ตอ้งมาชิม และไฮทไ์ลท์อีกอยา่งหน่ึงนัน่ คือ บะหมีอ่าจง น าท่านต่อคิวเพ่ือล้ิมรสบะหม่ีช่ือดงั บะหม่ีอาจงจะ
มีลกัษณะของน ้ าซุปท่ีขน้ๆคลา้ยๆกบักระเพาะปลาเสริมรสชาติดว้ยจ๊ิกโฉ่วจะไดร้สชาติท่ีลงตวัมาก จะเห็น
ได้ถึงผูค้นท่ียอมต่อแถวเพ่ือซ้ือกัน แต่ถึงจะมีการต่อแถวก็ไม่ต้องกังวล เพราะร้านน้ีเขามีพนักงานมาก
พอท่ีจะท าให้ไม่ตอ้งรอนาน ปิดทา้ยดว้ยน ้ าแปลกแหวกแนว เมืองไทยหาทานไม่ได้แน่นอน นั่นก็คือ น ้า
มะระขาว ท่ีแปลกและน่าลองเป็นอยา่งมาก ใครจะเช่ือว่าน ้ ามะระเป็นจะเป็นท่ีนิยมของคนยา่นน้ี มะระขาว มี
สรรพคุณมากมายท่ีเราก็รู้กนัดี เร่ืองของรสชาติ ทุกท่านอาจจะคิดว่าขม แต่ไม่ขมมากอยา่งท่ีคิด เป็นอีกหน่ึง
เคร่ืองด่ืมท่ีน่าสนใจ และหากท่านไหนยงัอยากลองชิมเมนูพิเศษร้านอ่ืนๆซ่ึงบอกไดเ้ลยมีมากมายหลายร้าน
จริงๆ ปล่อยให้ทุกท่านอิสระเลือกหาร้านโปรดเมนูแปลกตามอธัยาศยั นอกจากนั้นท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง
สินคา้อ่ืนๆไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็แบบ STREET FOOD เมนูไก่ทอด HOT STAR +บะหมีอ่าจง และน า้มะระขาว  (2) 
 
 
 
 
 
 

        น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ  XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วัน ที่ ส อง      D.I.Y พายสัปปะรด  – อุท ยาน แห่ งชาติ เย่หลิ่ ว  – ฉื อ เฟ่ิ น  – ห มู่ บ้ าน โบราณ จิ่ว เฟ่ิ น  –   
ตลาดนัดกลางคืนซ่ือหลิน 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (3)                 (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)                        
น าท่านเยี่ยมชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมท า DIY ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติ
กลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดช่ือดัง จนถึง
ขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ อิสระให้ทุกท่านไดล้องท า ขนมพายสบัปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง ใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั เค้กไส้สับปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นน าทุกท่านเยีย่มชม  อุทยาน
แห่งชาตเิย่หลิว่ คาบสมุทรทางเหนือของไตห้วนัท่ีทุกท่านจะตอ้งประหลาดใจกบัชายหาดท่ีมีหินสวยรูปร่าง
แปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเลและสายลมท่ีปะทะมานับพนัๆปี ไฮทไ์ลท์ท่ีทุกท่านไม่
ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวนั YELIU SEAFOOD RESTAURANT    (4) 
                  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฉือเฟ่ิน  เป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลางหมู่บา้นมีทางรถไฟพาด

ผา่น มีอาหารทอ้งถ่ินรถชาติดี มีน ้ าตก Shifen ท่ียิ่งใหญ่อลงัการสวยงามมาก ใครท่ีแวะมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นน้ี
นอกจากจะไดเ้ท่ียวน ้ าตกแลว้ ยงัไดเ้พลิดเพลินกบัการปล่อยโคมลอย (คลา้ยโคมยีเ่ป็ง) และทานของอร่อยๆ 
ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคมลอยของไตห้วนั มีช่ือว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้น
การทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต 
ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผงิสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ ซ่ึงเป็นคืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวงคร้ังแรกในรอบปีหลงัผา่นพน้ตรุษจีน คลา้ย
กบัเป็นวนัส่งทา้ยเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง  น าท่านเยีย่มชม หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นแหล่ง
เหมืองแร่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วันและสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
ไดส้ิ้นสุดลง ทุกท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศหมู่บา้นโบราณอาหารพ้ืนเมืองรสเลิศพร้อมของท่ีระลึกน่ารักๆ
ตลอดทาง น าท่านชิม ขนมพ้ืนเมืองสุดแสนอร่อย “ไอติมโรตีถั่วตัด”  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตลาด
กลางคืนซ่ือหลิน เป็นหน่ึงในตลาดไนท์มาร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 
โซนหลกัๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซ่ึงมกัจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและท่ีเป็นร้านเลก็ๆ 
เกือบ 500 ร้านคา้ ท่ีเนน้ขายอาหารแบบทอ้งถ่ินของไตห้วนัสไตล ์Street Food ต่างๆ น าทุกท่านชิม ไส้กรอก
เชียงฉาง ลักษณะคลา้ยกับไส้กรอกอีสานแต่รสชาติต่างจากไส้กรอกอีสานมาก เป็นท่ีนิยมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสไดไ้ปท่ีตลาดแห่งน้ี จากนั้นพาท่านชิมอีกหน่ึงไฮท์ไลท ์ คือ ขนมปังไส้หมู / เน้ือ ท่ี
เขาจะย่างในโอ่ง มีความหอมน่าทานมากๆ ตวัแป้งมีความนุ่ม ส่วนไสด้า้นในมีทั้งหมู และ เน้ือ ให้ท่านได้
ลองชิม พเิศษ!! เชิญท่านชิม น า้ฟัก เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมเป็นอยา่งมากของคนไตห้วนัและนกัท่องเท่ียว บอก
เลย ห้ามพลาด!!! และนอกจากน้ียงัมีอาหารอีกหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกรับประทานกนัอย่างจุใจ   เช่น 
ปลามึกยา่ง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหมู, และชาไตห้วนัต่างๆ เตา้หูเ้หม็นท่ีเป็นของข้ึนช่ือ เป็นตน้ อีกโซน
ของตลาดจะเป็นตรอกซอกซอยแยกยอ่ยรอบๆอาคารตลาดน้ี จะขายของผสมกนัไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
ขายของเล่น ของฝาก เส้ือผา้ กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดบั ของใชเ้ด็ก ของท่ีระลึก โรง
ภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอ่ืนๆ ทั้งเป็นแบรนดน์านาชาติและร้านทอ้งถ่ินดว้ย 
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ค า่ รับประทานอาหารเยน็แบบ STREET FOOD เมนู ไส้กรอกเชียงฉาง +ขนมปังไส้หมู / เน้ือ+น า้ฟัก      (5) 
 
 
 
 
 

       น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั  XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
       

วนัที่สาม           ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึชมววิช้ัน 89 ราคา 720 บาท) – ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE –  
สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (6)                                            (อาหารเช้า/ กลางวนั/-) 
น าทุกท่านเยีย่มชม   ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชมววิช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร 
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่
หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุด
ในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวนั เมนู MALA SHABU     (7) 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินเล่น ตลาดซีเหมนิตงิ อีกคร้ัง เพ่ือเลือกซ้ือของฝากและเก็บตกเมนูท่ีท่านอยากล้ิมลองเพ่ิมเติม 

ก่อนกลบัจากซีเหมินติง น าทุกท่าน ชิมชาไข่มุกร้านดัง TIGER SUGAR เป็นร้านท่ีมีความนิยม จะเห็นได้
จากการรีวิวจากบลอ็กเกอร์ต่างๆใหค้ะแนนร้านน้ีมาเป็นอนัดบั 1 ของชาไข่มุกไตห้วนัเลยทีเดียว   จากนั้นน า
ท่านไปชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
มากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

      สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”  
 20.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

       โดยสายการบนิ THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 635  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 22.50 น.             ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
************************************************************* 
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*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนี้จะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นส าคญั *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังน้ี :   
1)  โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

 
 

วนัที ่  17 – 19 พ.ค. 62 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 
17,999 .-  

ราคาไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน 12,999 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.- 

 

วนัที ่  9 – 11  ส.ค. 62 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 17,999 .-  

ราคาไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน 12,999 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.- 

 

วนัที ่  11 – 13  ต.ค. 62 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 
17,999 .-  

ราคาไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน 12,999 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.- 

 

ราคาเดก็อายุต า่กว่า 2 ปี  4,900   บาท 

*** หมายเหตุ  ในกรณีทีลู่กค้าปฏิเสธไม่เดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร์  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 400 บาทต่อทริป*** 
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ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
     ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน  

THAI AIRWAYS   ขาไปท่านละ 30 กก.   
ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  
– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  
อวัยว ะ  ส ายต าห รือ ทุ พพลภ าพถาวร ส้ิ น เชิ ง                  
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิม
เองต่างหาก) 

2.    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,200 บาท  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน  
3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี

ออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4.  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั
คนต่างด้าว3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท่้านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
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    (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 
 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกค้าตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

7.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  
8.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการตอ้ง

ท าวีซ่าทุกกรณี) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก  าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดส่้งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ  านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
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5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น   
ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนั ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามสถานการณ์ดังกล่าว   

 
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนัให้กบัคนไทยเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพ านัก
ในประเทศไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านักในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวนั มดีงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก  าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวนั (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศไต้หวนัด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกั                   

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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