
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่แรก  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง  

23.59 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอรสายการบิน 

THAI LION AIR เจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระ กอนการเดินทาง   

วันที่สอง  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัง
ซัมจั๋ง– 

               วัดเหวนิหวู–ชิมชาอูหลง–ฝงเจี่ยไนทมารเกต็ 

03.30 น. นําทานออกเดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398 



 
 

 (ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบรกิารบนเครื่อง) ไมสามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได สายการบินเปนผูกําหนด 
(Random Seat) 

08.00 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตหวัน  หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรยีบรอยแลว 

รถโคชปรับอากาศ (บริการอาหารวาง แซนวชิ+น้ําผลไม)  

นําทานเดินทางสูเมืองไถจง ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่

สวยงาม นําทาน ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน ตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา 

“สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนําทาน นมัสการรูปปนของพระถังซัมจั๋ง ที่ไดประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบด ี

หลังอาหาร นําทานนมัสการศาลเจาขงจื๊อและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมปิญญาและเทพ

เจาแหงความซื่อสัตย นําทาน ชิมชาอูหลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไตหวัน จากนั้นนําทาน ชอปปงตลาดฝงเจี่ย

ไนทมารเก็ต   เปนตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เปนตลาดคนเดินที่มีรานคาครบครัน จะมีรานรองเทากีฬา

หลากหลายแบรนดชื่อดัง  และยังมีอาหารทานเลนสไตลไตหวัน ใหทานไดอิสระชอปปงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ   

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก IN HOUSE HOTEL 4*  หรือเทียบเทา  ใหทานไดพกัผอนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม  รานขนมพายสับปะรด-ศูนย Germanium -อนุสรณสถานเจยีงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไมรวมบัตรขึ้นตกึ)- 

                เถาหยวนไนทมารเก็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองไทเป ซึ่งเปนเมืองหลวงของไตหวัน เพื่อใหทานชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของ

ไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไตหวัน  จากนั้นนําทานเดินทางสู 

ศูนย Germanium ซึ่งเปนสรอยที่มีพลังพิเศษชวยปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี 

ชวยใหรายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง  

หลังอาหาร นําทานอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึง่เปนแหลงรวมรูปภาพส่ิงของตางๆทีเ่ปนประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ

ทานนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแตสมัยที่ยงัเปนลูกศษิย ดร.ซุนยดัเซ็นจนทานไดกาวมาสูตาํแหนงผูนําประเทศ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู  ตึกไทเป 101 (ไมรวมบัตรขึน้ตกึ) เพื่อใหทานไดถายรูปกับนวตักรรมดานวศิวกรรมและศักยภาพทาง

เทคโนโลยีของไตหวัน ซึ่งถือเปนสัญลักษณของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตรและไดรับการออกแบบโดยวศิวกรรม

ชาวไตหวัน จากนั้นนําทานเดินทางสู เถาหยวนไนทมารเกต็ ใหทานไดชอปปงเลือกซื้อของฝากและอาหารขึ้นชื่อของ

ไตหวันตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา  

จากนั้น  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพกั CENTURY HOTEL TAOYUAN  4* หรือเทียบเทา 

วันที่หา         Cosmetic shop-อุทยานเหยหลิว-หมูบานโบราณจิ่วเฟน-ผิงซปีลอยโคมลอย(ไมรวมคาปลอยโคม)-ซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นําทาน ชอปปงเครื่องสําอาง ที่ไดรับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ํามันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวัน นํา

ทานตอไปยัง อุทยานเหยหลิว จุดเหนือสุดของไตหวันมีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเปนชายหาดที่มี

ชื่อเสียง เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัว

ของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปกอนทําใหเกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่ขึ้นชื่อคือหินเศียรราชินี 



 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ หองอาหาร เปนอาหารจนีซีฟูด สไตลไตหวัน 

หลังอาหาร นําทานสัมผัสบรรยากาศถนนเกาจิว่เฟน ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟนเคยเปนแหลงเหมือง

ทอง ที่มีชื่อเสียงตัง้แตสมัยโบราณ ปจจุบันเปนสถานที่ทองเทีย่วที่สําคัญแหงหนึ่งและเปนถนนคนเดินเกาแกที่มชีื่อเสียง

ที่สุดในไตหวัน ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวนัในอดีตและยังสามารถ

ชื่นชมวิวทวิทัศน รวมทัง้เลือกชิมและซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอกีดวย นําทานเดินทางสูเมอืงผิงซ ี (ไมรวมคาโคม

ลอย) ซึง่เปนเมืองทีม่ีเทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ซึง่ผูคนสวนใหญรู

กันดีวาเทศกาลท่ียิง่ใหญของชาวจีนก็คือ “เทศกาลตรุษจีน” และท่ีเมืองไทเป ประเทศไตหวัน มีการปลอยโคมลอย

หลายพันดวงขึ้นไปสวางไสวอยูกลางทองฟายามค่าํคืนพรอมใจเขยีนคําอธษิฐานและสงความปรารถนาดีของพวกเขาสู

สวรรค เชื่อกันวาโคมลอยหรือที่รูจักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐขึ้นโดยขงเบงทีป่รึกษาดานการทหารคน

สําคัญในประวัติศาสตรยคุสามกก เพื่อใชเปนเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ โดยในเขตผิงซีนั้น ประเพณีการปลอยโคมลอย

เริ่มขึ้นเมื่อหลายรอยปกอนหนานี ้ เมื่อมกีลุมโจรปรากฏตวัขึ้นบนภูเขา ชาวบานจะซอนตวัอยูในบานและจะปลอยโคมลอย

เพื่อเปนสัญญาณบอกวาปลอดภัยแลว หลังกลุมโจรจากไป นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกจากรานคาใหทานไดซื้อเปนของที่

ระลึก    จากนั้นนําทาน ชอปปง ตลาดซีเหมนิติง หรือที่คนไทยเรียกวา  สยามสแควรเมืองไทย มีทั้งแหลงเสื้อผาแบ

รนดเนมสไตลวัยรุน กระเปา ของฝากคนที่ทานรัก รองเทายี่หอตาง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดดังของญี่ปุน รวมทั้งยี่หอ

ตางๆ เชน New Balance , Puma, Adidas, Nike ในสวนของราคาที่ประเทศไตหวันถือวาถูกทีสุ่ด ใหทานอิสระชอปปง

ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา 

จากนั้น  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพกั CENTURY HOTEL TAOYUAN 4* หรือเทียบเทา 

วันที่หา  สนามบนิเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

07.00 น.  นําทุกทานเดินทาง ถึง สนามบนิเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

10.55 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR   เที่ยวบนิที่  SL399  

(ไมมีอาหารและเครือ่งดื่มบริการบนเครื่อง) ไมสามารถระบุที่นัง่บนเคร่ืองได สายการบนิเปนผูกําหนด 
(Random Seat) 

14.20 น.  ถึงทาอากาศยาน สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

############################################################################################### 

      ** ไมสามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได สายการบินเปนผูกําหนด (Random Seat) ** 
 

เงื่อนไขและราคา 

ชวงการเดนิทาง 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
พักกบัผูใหญ 2 ทาน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักทานเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

29AUG – 02SEP’18 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

19 – 23 SEP’18 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

26 – 30 SEP’18 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500 

03 – 07 OCT’18 15,500 15,500 15,500 15,500 2,500 

04 – 08 OCT’18 15,500 15,500 15,500 15,500 2,500 



 
 

 
****คาบริการขางตน ยังไมไดรวมคาทปิคนขับ และ  มัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 1,000 NTD/ทริป/ทาน**** 

คาทิปหัวหนาทวัรแลวแตความพึงพอใจของลกูคา 
 
 

หมายเหต:ุ ตามราคาขายขางตนเปนราคาขายที่ไดรวมราคารานขายสนิคาที่ทานตองเยี่ยมชม จํานวนทั้งหมด 4 ราน คือ ราน
ขนมพายสบัปะรด- Cosmetic Shop-ศูนยGermanium-รานชา ตามที่ระบุไวในโปรแกรมซึ่งมีผลตอราคาทัวร ทางบริษทัจึงใครขอ
เรียนใหลกูคาทุกทานทราบวา ทุกรานคามีความจําเปนตองใหลูกคาเขาไปแวะชม  หากทานตองการสินคาหรือไมนัน้ขึน้อยูกับ
ความพอใจและสมัครใจของลกูคา ไมมกีารบังคับ หากลูกคาทานใดมีความประสงคไมตองการเขาเยี่ยมชมรานคาที่กลาวมา
ขางตน หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกดิขึน้จากทาน จํานวน 2,500 NTD./
ทาน  
 

**กรุณาอานสักนิดกอนจอง เนื่องจากการเดินทางเขาไตหวันโดยการยกเวนวีซาใหกับประเทศไทยนั้น สามารถใชไดเพียงหนังสือเดินทาง

ทั่วไปเทานั้น หากทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือเดินทางขาราชการ ตองแจงใหบริษัททราบลวงหนา เนื่องจากหนังสือเดินทางขาราชการ

ไทย ไมไดรับการยกเวนวีซา (ตองยื่นวีซาเทานั้นถึงจะสามารถเขาไตหวันได) หากทานใดสงสําเนาหนังสือเดินทางใหกับบริษัทในวันจอง

ทัวร และหากวันที่เดินทาง ทานไมไดใชหนังสือเดินทางเลมที่ใหสําเนากับทางบริษัทไวหรือนําหนังสือเดินทางประเภทอื่นมาใชโดยไมแจงให

ทางบริษัททราบลวงหนาและถาหากหนังสือเดินทางของทานมีอายุการเดินทางนอยกวา 180 วัน นับจากวันเดินทาง ทางบริษัทไมสามารถ

รับผิดชอบใดๆได  หากทานโดนปฏิเสธจากทางสายการบินหรือตํารวจตรวจคนเขาเมืองทัง้ไทยและไตหวัน จึงเรียนใหลูกคาทุกทานรับทราบ 

กรุณาตรวจสอบความถูกตองของหนังสือเดินทางเพื่อผลประโยชนของตัวทานเอง  

 
ราคานี้ รวมภาษนี้ํามันและประกันวนิาศภัยของสายการบนิแลว หากมีการประกาศเพิ่มขึน้หลงัจาก 

วันที่ 01 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
**กรุป 15 ทานออกเดนิทาง** 

**หนังสอืเดนิทางขาราชการ ไมไดรับการยกเวนวีซาไตหวัน หากใชหนังสอืขาราชการเดนิทางตอง  ยื่นวีซาเทานัน้** 
สําหรับผูเดนิทางทีอ่ายุไมถึง 18 ป และไมไดเดนิทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยนิยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก

บิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

5. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ 

ทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

23 – 27 OCT’18 16,500 16,500 16,500 16,500 2,500 



 
 

6. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมประสงคจะเดินทางรวมกบักรุปตามที่ระบุไวในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินในสวนที่ทาน

ไมไดใชบริการ เนื่องจากเปนความประสงคของทานเอง 

 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูกบั 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชนและ

ความปลอดภัยของผูเดนิทางเปนสําคัญและไมสามารถเปลีย่นเปนเงินได 

อัตรานี้รวม 

1. คาตัว๋เครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ  

    (ไมสามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได สายการบนิเปนผูกําหนด Random Seat) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง 

4. คาหองพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเทา (2 ทานตอ1หอง) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

7. คากระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนกัไมเกิน 20 กิโลกรัม)  

8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. คาประกันอุบัตเิหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากดัที่มีการตกลงไวกับ  

    บริษัทประกันชีวิต *(สาํหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงินประกนั ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยูในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกัน 

    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ) 

 
อัตราไมนี้รวม 

1. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 NTD / ทาน /ทิป (ลกูคาเดก็ชําระเงินเทาผูใหญ), คาทิปหัวหนาทวัรแลวแตความ

ประทับใจ 

2. คาธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

3. คาใชจายสวนตัว อาทเิชน คาเครื่องดื่มที่สัง่พิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 20 กิโลกรัม

และมากกวา 1 ชิ้น, คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตวั, คากระเปาเดินทางที่ชํารุดหรือของมีคาที่สูญหายในระหวาง

การเดินทาง เปนตน 

4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

5. คาธรรมเนียมน้าํมันและภาษสีนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึ้นราคา 

6. คาธรรมเนียมวีซา 

 
เงื่อนไขในการสํารองที่นัง่  

- กรุณาจองลวงหนาพรอมสําเนาหนังสอืเดนิทางและชําระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัทําการจอง พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 180 วัน นับจากวนัทีเ่ดนิทาง 
-งวดทีส่อง กอนเดนิทาง 21 วนั 



 
 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สําหรับผูโดยสารที่ทางบรษิัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลกิการเดินทาง  

* ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

* ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวนมดัจาํ 

* ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณ ี

      (หลังจากการจอง ไมสามารถเปล่ียนแปลงวันเดินทางได) 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน และ/หรือผูรวมเดินทางใน

คณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทาน ในกรณีคณะผูเดินทางไมครบ 15 ทานในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด (ยกเวน    

คาธรรมเนียมวีซาซึง่ไดชาํระไวกบัทางสถานทูตแลว) หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตจุําเปนสุดวสิัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรบัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทวัรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนดั

หยุดงาน, ภยั ธรรมชาต,ิ การจลาจลตางๆ เปนตน 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบิน 

- ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน

ตางที่ทางสายการบิน (กรณีท่ีบัตรโดยสารสามารถเปล่ียนได) และบริษัททัวรเรียกเก็บ การจดัที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู

กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนนิการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ 

REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double)  

    และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การ 

    ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตหวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอรเน็ต, ไดรเปาผม, กาน้ํารอน บริการใหฟร ี

การเดนิทางเปนครอบครวั 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญหรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุที่

มีโรคประจําตวั ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวตดิตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการ

เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซาไตหวัน 
***สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย สามารถเขาประเทศไตหวนัไดโดยไมตองขอวีซา***  
 



 
 

หากเปนหนังสือเดนิทางราชการไทยเลมสีน้ําเงิน ตองขอวีซาไตหวันตามปกติ เอกสารดังนี ้

1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 180 วัน นับจากวันเดินทาง (สําหรับทานทีม่ีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา

ประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความสะดวกในการพจิารณาวซีาของทาน) 

- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2.รูปถาย 

   - รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ  

   - (ใชรูปสีพื้นหลังขาว ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใชไมได,  

   - หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)  

3.หลักฐานการเงิน  

  - สําเนาสมุดเงินฝากสวนตวัของผูเดินทาง ยอนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึงเดือนปจจุบันใหเรียบรอยกอนถาย 

     สําเนา) พรอมเซ็นชื่อรับรองสาํเนาถูกตอง  

  - หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเวลาดาํเนินงานประมาณ 3 วัน  

4.หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)  

  - กรณีเปนพนักงาน 

     หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน และ วันเริ่มทํางาน  

  - กรณีเปนเจาของกิจการ 

    สําเนาใบทะเบยีนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบยีนที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา  

  - กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น) 

     หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู และสําเนาบัตรนกัศึกษาพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา 

5.สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุก

ฉบับ  

   - กรณีที่เด็กอายุต่าํกวา 20 ป  

* ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง่ และตองทาํจดหมายชี้แจงวาเดินทางพรอมใครและมีความสัมพันธกันอยางไร พรอมทั้ง

แนบสําเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  

* เด็กอยูในความปกครองของบดิาหรือมารดาเพยีงคนเดยีว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน สําเนาใบหยา 

พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเดก็เดก็อยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมหีลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ

ปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เปนตน 

- กรณีสมรสแลว 

สําเนาทะเบียนสมรส พรอมทั้งเซน็ชื่อรับรองสําเนา 

- กรณีเปนผูสูงอายุ 60ปขึ้นไป ไมตองใชเอกสารการงาน  

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่

ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, 



 
 

การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุลและ/หรือสวนงานที่เกี่ยวของกับสถาน

เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งในหรือตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน

อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความ

คุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดาน

การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิ

ดังกลาว บริษัทจะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 


