
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม  

 บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) 
ฟรีน ำ้หนกักระเป๋ำขำไป 30 กโิลกรัม และขำกลบั 30 กโิลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% 

 โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วนั ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว (MUSHROOM ROCK) หมู่บา้นโบราณ 

จ่ิวเฟ่ิน   ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำลฟิท์ชมววิช้ัน 89)  D.I.Y พายสบัปะรด โรงงานพายสบัปะรด  
 ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ฝงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    
 อ่ิมอร่อยเมนูไฮไลทร์ะดบัดีลกัซ์  
 มื้อพเิศษ !! กบัเมนู เส่ียวหลงเปำ ซำลำเปำลูกเลก็มไีส้เป็นน ำ้ซุปไหล เน้ือเนียนนุ่ม ทำนคู่กนักบัซอสสูตรเฉพำะ   

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เช้ำ กลำงวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-ตลาดฝงเจ่ีย ไนทม์าร์
เก็ต 

   
ORANGE  HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
ผหูล่ี  – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระ
ถงัซมัจัง๋ – วดัเหวนิวู ่– ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

   
JINSHAN SAKURA BAY 
SPRING RESORT HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

3 
ฉ่ือเฟ่ิน – หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว – DUTY FREE – 
ซีเหมินติง 

  – 
WE MEET HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ศูนย ์GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟทช์มววิชั้น 89) – 
สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 – – – 



 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ– สนำมบินเถำหยวน  – ฟงเจี่ยไนท์มำร์เกต็  
05.15 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                       (-/ อาหารกลางวนั/อาหารเย็น) 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D   สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

   08.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 632   
  (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

12.45 น.  เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน   ประเทศไต้หวนั                                        
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

  (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 
  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวนั พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว  จากนั้ นน าท่าน

รับประทานอาหารกลางวนั 
เทีย่ง               รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  (1) 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดฝงเจ่ีย ไนท์มำร์เกต็ ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท้่านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตลาด
กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว 

ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (2)  
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  ORANGE  HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่ำ 
 

 

วนัทีส่อง        ผูหลี ่ – วดัจงไถซำนซ่ือ – ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิหวู่ –  
                       ชำอู่หลง – D.I.Y พำยสัปปะรด 
 
เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (3)                 (อำหำรเช้ำ/ อำหำรกลำงวนั/ อำหำรเยน็)                        

เดือนมกรำคม 61  19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 / 31  ม.ค. – 3 ก.พ. 61    

21,999 .- 
เดือนกมุภำพนัธ์ 61 

2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 23 – 26 /  
28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 61 

16 – 19 ก.พ. 61  25,999 .- 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 6,900.- 



 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซำนซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั งบประมาณสร้างกว่าหม่ืน
ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสร้างแขง็แกร่งมาก เม่ือปี 
1999 เกิดแผน่ดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ีกลบัไม่
เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาให้กบัชาวไตห้วนัมากมีห้องเรียนกวา่ 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ไดศึ้กษา 
พระธรรม    

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4)  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้ าสู่ยอดเขา ท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ
พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา” จากนั้นน าท่านไปยงั   จากนั้นน าท่าน 
นมัสกำรอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965  หลงัจากนั้นน า
ท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวนิหวู่ (วัดกวนอู) ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ แวะ ชิมชำอูหลง ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย ละลาย
ไขมนัและเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง   จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนพำย
สับปะรด พร้อมท ำ DIY ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลก ทุกท่านจะไดช้มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดช่ือดงั จนถึงขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ อิสระให้
ทุกท่านไดล้องท า ขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง ให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
เค้กไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู เส่ียวหลงเปำ  (5) 

รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูขึน้ช่ือของไต้หวัน “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโชว์ฝีมือเชฟด้วยการใช้แผ่นแป้งเนือ้
เนียนนุ่มอร่อย กับไส้ท่ีปรุงอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
ก่อนรับประทานต้องจิม้ให้น า้ซุปไหลออกมา แล้วทานไปท้ังค า”   
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่ำ 
*** พเิศษให้ทุกท่ำนได้แช่น ำ้แร่ในอ่ำงส่วนตัวภำยในห้องพกั 
 

วันที่ สำม         ไท เป  – ฉ่ื อ เฟ่ิน  – ห มู่ บ้ ำนจิ่ ว เฟ่ิน  – อุทยำนแห่งชำติ เย่หลิ่ว  – DUTY FREE – ศูน ย์          
GERMANIUM – ซีเหมนิติง  

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (6)                             (อำหำรเช้ำ/ อำหำรกลำงวนั/-) 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฉือเฟ่ิน  เป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลางหมู่บา้นมีทางรถไฟพาด
ผา่น มีอาหารทอ้งถ่ินรถชาติดี มีน ้ าตก Shifen ท่ียิ่งใหญ่อลงัการสวยงามมาก ใครท่ีแวะมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นน้ี
นอกจากจะไดเ้ท่ียวน ้ าตกแลว้ ยงัไดเ้พลิดเพลินกบัการปล่อยโคมลอย (คลา้ยโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ 



 

ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคมลอยของไตห้วนั มีช่ือวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ึนโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้น
การทหารคนส าคญัในประวติัศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต 
ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ ซ่ึงเป็นคืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวงคร้ังแรกในรอบปีหลงัผา่นพน้ตรุษจีน คลา้ย
กบัเป็นวนัส่งทา้ยเทศกาลตรุษจีนนัน่เอง  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน ในอดีตท่ีน่ีเคย
เป็นแหล่งเหมืองแร่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วนัและสงครามโลก
คร้ังท่ีสองได้จากไปท่ีแห่งน้ีก็เหลือไวเ้พียงแค่ความทรงจ าในอดีตท่ีเคยเฟ่ืองฟูและถูกลบเลือนไปตาม
กาลเวลาและเม่ือปี 1989 จ่ิวเฟ่ินไดก้ลบัฟ้ืนข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังเพราะมีการใชห้มู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงช่ือ”และ“อู๋ เหยียนเตอะซันชิว”ทุกท่านจะได้สัมผสับรรยากาศ
หมู่บา้นโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของท่ีระลึกน่ารักๆตลอดทางเดิน 

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7)  
จากนั้นน าทุกท่านเยี่ยมชม  อุทยำนเหย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไตห้วนัท่ีทุกท่านจะตอ้งประหลาดใจ
กบัชายหาดท่ีมีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเลและสายลมท่ีปะทะมานบั
พนัๆปีไฮท์ไลท์ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรรำชินี” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  จากนั้นน าท่าน 
ไปช้อปป้ิงสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซ้ือ
มากมาย ในราคาท่ี ถูกเป็นพิ เศษ  จากนั้ นน าท่ าน เยี่ยมชมสินค้าส่งออก ช่ือดังของไต้หว ัน ท่ี ศูนย ์
GERMANIUM POWER  เป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดช่ืนลดอาการปวด จากนั้นน า
ท่านไปช้อปป้ิง ตลำดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  “สยำมสแควร์เมืองไทย” มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์
เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของ
ญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ
ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก   อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปป้ิงของท่ำน 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  WE MEET HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 วนัทีส่ี่          ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำลฟิท์ชมววิช้ัน 89) – สนำมบินเถำหยวน – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (8)                                                       (อำหำรเช้ำ/ -/ -) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 รำคำ 720 บำท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 
เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมววิท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและน าท่านข้ึนลิฟต์ท่ีมีความเร็ว
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที   

       สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินเถำหยวน”  
   13.55 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

       โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAY เทีย่วบินที ่TG 633  (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
   16.50 น.            ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

************************************************************* 

*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,                
สำยกำรบิน, กำรจรำจร และวนัหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้ำเป็นส ำคญั *** 

โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดียวกัน 

ทำงบริษทัจะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดนิทำง 
 

 

 

วนัที ่ 19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 / 31  ม.ค. – 3 ก.พ. 61    ท่ำนละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่ำน   

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีำคำเด็ก 
21,999 .- 

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 

 

วนัที ่ 2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 61 ท่ำนละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่ำน   

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีำคำเด็ก 
21,999 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 

 

วนัที ่ 16 – 19 ก.พ. 61 ท่ำนละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่ำน   

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีำคำเด็ก 
25,999 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 
 

 
 

 
 
 
 

*** หมำยเหตุ  ในกรณทีี่ลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนช้อป ดังนี ้ ร้ำนเคร่ืองส ำอำง ร้ำนชำอู่หลง  ศูนย์ปะกำรังแดง 
ร้ำนเค้กไส้สับปะรด  ทำงบริษทัขออนุญำตเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 500 บำทต่อร้ำน**** 

*** หมำยเหตุ  ในกรณทีี่ลูกค้ำปฏเิสธไม่เดินทำงตำมตำรำงโปรแกรมทวัร์  
  ทำงบริษทัขออนุญำตเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 400 บำทต่อทริป*** 



 

 

รำคำทวัร์รวม รำคำทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
     ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้ าห นั ก ก ร ะ เป๋ าสั ม ภ าร ะ ส าย ก าร บิ น  THAI 

AIRWAYS  
 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
– การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  
อว ัย วะ  ส ายต าห รือ ทุ พพ ลภ าพ ถ าวร ส้ิ น เชิ ง                  
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
    (เง่ือนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท ำไว้ ) 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2.    ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 1,000 NT (1,200 บำท)  
ตลอดทริป ต่อ 1 ท่ำน  
3.   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณี

ออก ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้องกำรใบก ำกับ
ภำษี) 

4.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั
คนต่างด้าว3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวซ่ีาใหท้่านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

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

ท าวซ่ีาทุกกรณี) 
 
 
เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 

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

ยกเลิกการเดินทาง 



 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้
เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อน
หมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ 

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

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 



 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน   
เร่ือง กำรยกเว้นวซ่ีำเข้ำประเทศไต้หวันให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และสามารถพ านกั
ในประเทศไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านักในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

หมำยเหตุ   ***กรณผู้ีเดินทำงถือหนังสือเดินทำงข้ำรำชกำรไทย เล่มสีน ำ้เงิน ยงัต้องขอวซ่ีำเข้ำเมืองปกติ*** 
 
เอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจเข้ำเมืองเพ่ือยืนยนักำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวนั มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

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

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวนั (ส ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศไต้หวันด้วยมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำ) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกั                   

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
  
 


