
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

วนัที�หนึ�ง  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม ิ-เถาหยวน – ตกึไทเป ��� (ไม่รวมบัตรขึ�นตกึชั�น��)-ซื�อหลนิไนท์มาเกต็- 

                               แช่นํ�าแร่ส่วนตวัภายในห้องพกั 

06.00 พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั�น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

CHINA AIRLINES เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

08.30 นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI 838 (บริการ

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องในระหวา่งการเดินทาง) 

13.00 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ มีรถโ คช้ปรับอากาศรอรับ จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่กบัตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ�นตกึ) 

เพื�อใหท่้านได ้ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวศิวกรรมและศกัยภาพทางเทคโ นโ ลยีของไตห้วนั ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 

508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโ ดยวศิวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ทาํหนา้ที�

กนัการสั�นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั�งระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตวัอาคารมองดูคลา้ย

ปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั จากนั�นใหท่้าน ช้อปปิ� งตลาดซื�อหลนิไนท์มาร์เกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป

และไนทม์าร์เก็ตที�มีอายุเก่าแก่ที�สุดของเมืองไทเปมีอายุกวา่ 200 ปี และยงัเป็นจุดเริ�มตน้ของความเจริญของเมืองไทเป 

เมื�อครั� งที�ชาวฮั�นเริ�มอพยพมาจากจีนเพื�อมาตั�งรกรากใหม่ที�เกาะไตห้วนัตั�งแต่สมยัราชวงศ์ชิง 

คํ�า   อสิระอาหารคํ�า เพื�อไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานดัหมาย 

  จากนั�น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั EASTERN HOTEL&RESORTS  4* หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อน แช่นํ�าแร่

ส่วนตวัภายในห้องพกั 

วนัที�สอง  เมอืงเจยีอี�-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน- นั�งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-เมอืงไถจง-ฝงเจี�ยไนท์มาเกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางจากเมือง เถาหยวน นาํท่านเดินทางสู่เจียอี�  แวะชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีที�ปลกูบนภูเขาสูงอนัขึ�น

ชื�อและมีคุณภาพของไตห้วนั อทุยานแห่งชาตอิาลซีาน ซึ�งเป็นจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัและสวยงามอีกที�หนึ�งของเกาะ

ไตห้วนัที�ทุกท่านไม่ควรพลาด ใหท่้านชมทิวทศัน์ สองขา้งทางอนัสวยงามระหวา่งการเดินทาง 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีสไตล์พื�นเมอืง 

หลงัอาหาร นาํท่านเที�ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ�  ชื�นชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ที�มีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ใหท่้านไดน้ั�งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ที�มีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามที�แตกต่างกนั

ไป เพื�อใหท่้านไดชื้�นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก  นาํท่านลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ�งเป็นเมืองที�ใหญ่

อนัดบั � ของเกาะไตห้วนั เพื�อใหท่้านได ้ ชอ้ปปิ� ง ตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็ เป็นตลาดที�มีชื�อเสียงของเมืองไถจงและ

เป็นถนนคนเดินที�มีร้านคา้ครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั  

จนถึงเวลานดัพบ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า เพื�อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ� ง 

จากนั�น  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั CITY RESORT  4*  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซัมจั�ง – วดัเหวนิหวู่ – ร้านพายสับปะรด – Cosmetics Shop – ซีเหมนิตงิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 



 
หลังอาหารนําท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ� งมีความงดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์เสี� ยว ซึ� งเป็นที�มาของ

นามอันไ พเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นําท่าน นมัสการรูปปั� นพระถังซัมจั�ง ที� ไ ด้อ ัญเชิญประดิษฐานกลับมาที�  

วดัเสวยีนกวง เมื�อปี ค.ศ. ���� นาํท่าน นมสัการ ศาลเจา้ขงจื�อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซึ� งถือเป็นเทพเจา้แห่ง

ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์

เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื�นเมอืง เมนูปลาประธานาธิบด ี

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงไทเป ซึ�งเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพื�อท่านแวะชิมและเลือกซื�อขนมยอดนิยมของ

ไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ชื�อดงัเพื�อใ ห้ทุกท่านได้เลือกซื�อของฝากอนัขึ�นชื�อของไตห้วนั  จากนั�นนําท่านสู่ 

Cosmetic Shop เพื�อใ ห้ท่านไดเ้ลือกซื�อเครื� องสําอางและสินคา้เกี�ยวกับความงามอื�นที�ไ ด้รับความนิยมที�ขึ�นชื�อ

และจาํพวก ยา/นํ� ามนันวด  จากนั�น ชอ้ปปิ� งตลาดซีเหมนิตงิ หรือที�คนไทยเรียกวา่  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั�งแหล่ง

เสื� อผา้แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า เลือกซื�อของฝากใ ห้คนที�ท่านรัก รองเท้ายี�ห้อต่างๆ  อาทิ Onisutka Tiger  

แบรนด์ดงัของญี�ปุ่ น รวมทั�งยี�ห้อต่างๆ  เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที�ประเทศไตห้วนั

นั�นมีราคาถูก และใหท่้านอิสระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า เพื�อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ� ง 

จากนั�น  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั WELL GARDEN HOTEL  4*  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สี� ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลวิ–หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น–หอที�ระลกึเจยีงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK

สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่าน ชมศูนย ์GERMANIUM เป็นสร้อยที�มีพลงัพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ และบวกใ นร่างกายใ ห้ร่างกาย

สมดุล ระบบไหลเวียนโ ลหิตดี ช่วยใ ห้ร่างกายสดชื�น ลดอาการปวดเมื�อย จากนั�นนาํท่านสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือ

สุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล ที�นี�ชายหาดมีชื�อเสียงและเต็มไปดว้ยโ ขดหินที�มีรูปทรง

แปลกตาและงดงาม ซึ� งเกิดจากการกดักร่อนของนํ� าทะเล ลมทะเลและการเคลื�อนตวัของเปลือกโ ลกเมื�อหลายลา้นปี

ก่อนทาํใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน  

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจนีซีฟู้ด 

หลงัอาหาร นําท่านสัมผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิ�วเฟิ� น ที�ตั� งอยู่บริเวณไหล่เขาใ น เมืองจีหลง จิ�วเฟิ� นเคยเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ที�มีชื�อเสียงตั�งแต่สมยัโ บราณ ปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�ง เพราะนอกจากจะเป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงที�สุดใ นไตห้วนั จากนั�นใ ห้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั�งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหาร

ของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื�นชมววิทิวทศัน์ รวมทั�งเลือกชิมและซื�อชาจากร้านคา้ที�มีอยู่มากมายอีกดว้ย 

จากนั�นนาํท่านกลบัเขา้สู่ เมอืงไทเป ใหท่้านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ�งของต่างๆ  

ที�เป็นประวติัแทบทั�งหมดเกี�ยวกบัท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตั�งแต่สมยัที�ยงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมา

สู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� ง Mitsui Outlet Park ซึ�งเป็นเอาทเ์ลต็มอลลที์�มีร้านคา้แบรนด์ต่างๆ ใ ห้

ท่านไดเ้ลือกหลากหลายยี�หอ้และยงัมีร้านคา้โ ซนอาหารมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื�อเลือกชม เลือกชิมตามอธัยาศยั   

เยน็  อสิระอาหารคํ�า เพื�อไม่รบกวนเวลาช็อปปิ� ง  

  จากนั�นนาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื�อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

22.25  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โ ดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เที�ยวบินที� CI 837 



 
01.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโ ดยสวสัดิภาพ 
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***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทปิคนขับ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ ��� NTD/ทริป/ท่าน**** 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที�ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที�ท่านต้องเยี�ยมชม จาํนวนทั�งหมด � ร้าน คอื ร้านขนมพาย

สับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที�ระบุไว้ในโปรแกรมซึ�งมผีลต่อราคาทวัร์ ทางบริษัทจงึใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุก

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดี�ยว  

จ่ายเพิ�ม 

02 – 05 SEP’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

15 – 18 SEP’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

29SEP-02OCT’18 17,900 17,900 17,900 2,500 

06 – 09 OCT’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

13 – 16 OCT’18 21,900 21,900 21,900 2,500 

17 – 20 OCT’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

20 – 23 OCT’18 21,900 21,900 21,900 2,500 

25 – 28 OCT’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

02 – 05 NOV’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

09 – 12 NOV’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

16 – 19 NOV’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

23 – 26 NOV’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

29NOV – 02DEC’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

30NOV - 03DEC’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

07 – 10 DEC’18 21,900 21,900 21,900 2,500 

13 – 16 DEC’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

14 – 17 DEC’18 20,900 20,900 20,900 2,500 

20 – 23 DEC’18 20,900 20,900 20,900 2,500 



 
ท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจาํเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั�นขึ�นอยู่กบัความพอใจและสมคัรใจของ

ลูกค้า ไม่มกีารบังคบั หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี�ยมชมร้านค้าที�กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะ

เดนิทาง ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจากท่าน จาํนวน �,��� NTD./ท่าน  

 

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนื�องจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโ ดยการยกเวน้วซ่ีาใหก้บัประเทศไทยนั�น สามารถใชไ้ดเ้พียงหนงัสือเดินทาง

ทั�วไปเท่านั�น หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบลว่งหนา้ เนื�องจาก หนงัสือเดินทาง

ขา้ราชการไทยไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยื�นวซ่ีาเท่านั�นถึงจะสามารถเข้าไต้หวนัได้)  หากท่านใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางใหก้บับริษทั

ในวนัจองทวัร์ และหากวนัที�เดินทาง ท่านไม่ไดใ้ชห้นงัสือเดินทางเล่มที�ใหส้าํเนากบัทางบริษทัไว ้หรือนาํหนงัสือเดินทางประเภทอื�นมา

ใช ้โ ดยไม่แจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้และถา้หากหนงัสือเดินทางของท่านมีอายุการเดินทางนอ้ยกวา่ ��� วนั นบัจากวนัเดินทาง ทาง

บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่านโ ดนปฏิเสธจากสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทั�งไทยและไตห้วนั จึงเรียนให้

ลูกคา้ทุกท่านรับทราบ กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพื�อผลประโ ยชนข์องตวัท่านเอง  

 

 

ราคานี�รวมภาษีนํ�ามนัและประกนัวนิาศภัยของสายการบินแล้ว หากมกีารประกาศเพิ�มขึ�นหลงัจาก 

วนัที� � เมษายน ���� ทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ตามจริง** 

**กรุ๊ป 20 ท่านออกเดนิทาง** 

**หนงัสือเดนิทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวซ่ีาไต้หวนั หากใช้หนังสือข้าราชการเดนิทางต้องยื�นวซ่ีาเท่านั�น** 

สําหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที�ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โ ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โ ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโ ดยสารภายในประเทศหรือออกตั�วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั� ง มิฉะนั�นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ  ทั�งสิ�น 

6. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามที�ระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินในส่วน  

   ที�ท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนื�องจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั การจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นสําคญัและไม่สามารถเปลี�ยนเป็นเงนิได้ 

อตัรานี�รวม 



 
1. ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั  ( Economy Class)  ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโ คช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโ รงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 2 ใบ  (นํ�าหนักรวมไม่เกนิ  30  กโิลกรัม)  

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั�งนี� ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไว้

กบับริษทัประกนัชีวติ *(สาํหรับผูสู้งอายุ �� ปี ขึ�นไป วงเงินประกนั ท่านละ ���,��� บาท ค่ารักษาอยู่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บั

บริษทัประกนัชีวติ ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์) 

 

 
 

อตัราไม่นี�รวม 

1. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความ 

    ประทบัใจ   

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , ค่าโ ทรศพัท ์, ค่าซักรีด, ค่านํ� าหนกัเกินจากสายการบินกาํหนด เกินกวา่ 30 กิโ ลกรัม

และมากกวา่ 2 ชิ�น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโ รคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที�ชาํรุดหรือของมีค่าที�สูญหายใน

ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนํ� ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ�นราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (หากมีการเก็บเพิ�มในอนาคต) 
 

 

 

เงื�อนไขในการสํารองที�นั�ง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดนิทางและชําระงวดแรก 8,��� บาทภายใน � วนัหลงัทาํการจอง  

สําเนาหนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลอืมากกว่า ��� วนั นับจากวนัที�เดนิทาง 

- งวดที�สอง ก่อนเดนิทาง �� วนั 

การยกเลกิสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารที�ทางบริษทัฯ เป็นผูยื้�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ�นไป คืนเงินทั�งหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ�นไป คืนเงินทั�งหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง �5 ขึ�นไป ขอสงวนสิทธิ� คืนเงินในทุกกรณี 

   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางได)้ 



 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทาง

ในคณะ ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน กรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 20 ท่านในกรณีนี�บริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึ�งไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ  ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที�ทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโ ดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตั�วเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น 

 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโ รงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโ รงแรมสูงขึ�นมากและห้องพกัอาจเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โ รงแรมในไตห้วนัทุกโ รงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานํ� าร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุที�มีโ รคประจาํตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั�งหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนั 

***สําหรับหนังสือเดนิทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา***  

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนํ�าเงนิ ต้องขอวซ่ีาไต้หวนัตามปกต ิเอกสารดงันี� 

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ ��� วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านที�มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา

ประกอบการยื�นวซ่ีาดว้ย เพื�อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ 



 
2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ  

   - ใชรู้ปสีพื�นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ�กเกอร์ใชไ้ม่ได ้

   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื�องประดบั 

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อน

ถ่ายสาํเนา) พร้อมเซ็นชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายื�นขอจากธนาคาร โ ดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั�น)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริ�มทาํงาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั�งเซ็นชื�อรับรอง

สาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั�น) 

     หนงัสือรับรองจากทางโ รงเรียนหรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั�งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นชื�อรับรองสาํเนา

ทุกฉบบั  

   - กรณีที�เด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ�ง และตอ้งทาํจดหมายชี�แจงวา่เดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร พร้อม

ทั�งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  

* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั�น เช่น สาํเนาใบ

หย่า พร้อมทั�งบนัทึกการหย่าซึ�งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ื�น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยู่ภายใต้

การปกครองของผูน้ั�น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

   สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั�งเซ็นชื�อรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึ�นไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

 

 

ข้อความซึ�งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มเีกยีรตทิี�ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที�มีความชาํนาญ โ ดยจดัหาโ รงแรมที�พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที�ท่องเที�ยวพร้อมทั�งการสมัมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโ ยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั�งนี�ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบใ นอุบัติเหตุหรือความเสียหายที�เกิดจากโ รงแรมที�พกั ยานพาหนะ, อนัเนื�องจากอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โ จรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุด



 
งาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ / หรือส่วนงานที�

เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โ ดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซึ� งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใ นระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยวทั�งใ นหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯมี

ความคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุตามเงื�อนไขที�บริษทัฯ ที�รับประกนัใ นกรณีที�ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโ ดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโ รคติดต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิดกฎหมาย บริษทัฯจะไม่คืน

ค่าใ ชจ่้ายใ ดๆ  รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพื�อความเหมาะสมทั�งปวง โ ดยมิตอ้งแจง้ใ ห้

ทราบล่วงหนา้ ทั�งนี�การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโ ยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึ�งร่วม

เดินทางเป็นสาํคญั 

 

 

 
 


