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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  X X X  

2 

ดอนเมือง-เถำหยวน (XW182 : 02.40-07.30) 
ผูหลี-่วดัพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสำบ 
สุริยนัจันทรำ-วดัเสวยีนจ้ำง-วดัเหวนิหวู่-ไทจง 
เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เกต็                  

X  X HOTEL REVE TAICHUNG  
หรือ เทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยำนแห่งชำต ิ
เย๋หลิว่-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็   

  X 
RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึน้ตีกช้ัน 

89) 
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-วดัหลงซำน 
ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

  X 
RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 เถำหยวน-ดอนเมือง (XW181 : 09.50-12.30)         X X  

** กรุณำเตรียม ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ 800 NTD/ท่ำน/ทริป   
ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่ำน ** 
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หมำยเหตุ ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไต้หวนัยกเลกิกำร 
ขอวซ่ีำส ำหรับหนังสือเดนิทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวนัโดยไม่ต้องขอวซ่ีำ  

ทั้งนี ้ส ำหรับหนังสือเดนิทำงข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงนิ) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกต ิ
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 19-23 มีนำคม 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  

23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอน อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 7 สำยกำรบิน NOK 
SCOOT เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง  สนำมบินดอนเมือง-สนำมบินเถำหยวน-ผูหลี-่วดัพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ 
    วดัเสวยีนจ้ำง-วดัเหวนิหวู่-ไทจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เกต็                  

02.40 น. เหิรฟ้าสู่  นครไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 182 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
07.30 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่  เมืองผูหลี่  ตั้ งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวนั เป็นเมือง
อุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่น่าอยู่
ท่ีสุดในไตห้วนั น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพู
ทวีป จากนั้นน าท่าน  ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อน
ลอ้มรอบ ประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... ปลาประธานาธิบดี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  วัดเสวียนจ้ำง นมสัการพระบรมสารีริกธาตุท่ี  ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นอนัเชิญมาจาก วดัหยิ

ออนหยิ ในจงัหวดัไซตามะ    วดัสร้างข้ึนเป็นแบบส่ิงก่อสร้างในราชวงคถ์งั สง่าและเรียบง่าย ท่ีตั้ง
บริเวณดา้นหนา้วดัเป็นทะเลสาบ   ดา้นหลงัป็นเขามงักรเขียว  เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีผูค้นเดินทาง
มาทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตอ้งมาสักการ    น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู  ณ วัด
เหวนิหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั 
ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
น าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้ และอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือหาสินคา้
ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  

 พกัที ่HOTEL REVE TAICHUNG หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วนัทีส่ำม  ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิว่-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของ
ไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโต
เร็วมาก น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพาย
สับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยาน
แห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
บ่ำย   น าท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภำพ (เจอมำเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ 

และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั 
และ ปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิง
ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลึก 
อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
 พกัที ่  RELITE HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่ DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่ำขึน้ตีกช้ัน 89)-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-วดัหลงซำน 
   ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ  จากนั้นน าท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ตึก
ไทเป 101 (รวมค่ำขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ) มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาว
ไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออก
แบบดั้งเดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสานสัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีน
และความเช่ือ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลี ้ายคุไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  อดีตผูน้ าของไตห้วนั สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงคุณงาม

ความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใช้เวลาในการ
สร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซำน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง
ให้ท่านไดส้ัมผสัความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบ ดั้งเดิม สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2281 แสดงให้
เห็นถึงจิตใจท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหวั วดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง  
หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย 
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
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  พกัที ่  RELITE HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ  สนำมบินเถำหยวน-สนำมบินดอนเมือง        

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ (แบบกล่อง) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 

09.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
12.15 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
 

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 

ไต้หวัน ขึน้ตึก101 วดัเสวียนจ้ำง 5 วนั 3 คืน (XW) 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที่ 19-23 มีนำคม 2561 18,999 บำท 5,500  บำท 

รำคำพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไต้หวัน (หมำยเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2561 ไต้หวนัยกเลิกกำร

ขอวีซ่ำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่ำ ทั้งนี้ ส ำหรับหนังสือเดินทำง
ข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงิน) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกติ) 

 ค่ำทปิไกด์ ค่ำทปิคนขบั  ท่ำนละ 800  NTD  หรือ 900 บำท ส ำหรับค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่ำน 
 ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 700NTD/ท่ำน/ทริป 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 



(SHXWTPE10) ไตห้วนั ข้ึนตึก101 วดัเสวยีนจา้ง 5D3N (XW) 19-23MAR 61 /GIRL-29121717                                                       6 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ
ไตห้วนัมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 5-
7 วนัท าการ (ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 
2561 ไตห้วนัยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางไทย ท่านสามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวีซ่า... แต่
หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วซ่ีำ ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวซ่ีำเพิม่ทีเ่กดิขึน้ตำมจริง  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวมวัน

เสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำรคอนเฟ

ริมเดินทำงก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน  500 NTD / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
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Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

7. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

8. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

9. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
10. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
11. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกขอ้แลว้   
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ 
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม
อาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทำง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  
อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
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เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้
ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั
ของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(SHXWTPE10) ไตห้วนั ข้ึนตึก101 วดัเสวยีนจา้ง 5D3N (XW) 19-23MAR 61 /GIRL-29121717                                                       9 

2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนา้ 

       80 % 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำไต้หวนัส ำหรับหนังสือเดนิทำงรำชกำรไทย 
 

1.หนังสือเดินทำง (Passport)  
 ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (ส าหรับท่าน

ท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

 หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
2.รูปถ่ำย 

 รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงิน  
 ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
รายการเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำน้ัน)  
 หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  

5.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั  
หมำยเหตุ   

- ผู้ย่ืนขอวซ่ีำ ทีม่ีอำยุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ต้องแสดงหลกัฐำน กำรเงิน และ หลกัฐำนกำรท ำงำน 
- กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำ  ประเทศไต้หวนั กบัเจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง 

 

 

 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
 


