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4 
DUTY FREE  – วดัหลงซานซ่ือ –  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟทช์ม
ววิชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 – – – 

 

 
 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต  

05.15 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                       (–/ อาหารกลางวนั/อาหารคํา่) 
อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

   08.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 632   
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (**เฉพาะวนัท่ี 5-8 เม.ย.61 ไฟท์ขาไป TG634  07.10 -11.50 น. ) 

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

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรไตห้วนั พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้  จากนั้นนาํท่าน

รับประทานอาหารกลางวนั 
   

เดือนมนีาคม 61 17 – 20 มี.ค. 61 21,999 .– 
เดือนเมษายน 61 5 – 8 เม.ย. 61 25,999 .– 
เดือนพฤษภาคม 61 12 – 15 พ.ค. 61 21,999 .– 

เดือนมถุินายน 61 
2 – 5 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 /  
30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 

21,999 .– 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900 .– 



 

 เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวนับนบัสแบบ BOX  SET   (1) 
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village หมุ่บา้นสายรุ้งน้ีเป็นหน่ึงในหมู่บา้นจาํนวนมากท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อใหท้หารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตัง๋ท่ีล้ีภยัมาอยูท่ี่ไตห้วนั สร้างแบบง่ายๆในเร็วๆ จึงมีสภาพท่ี
ไม่ค่อยน่าอยูน่กั โดยแทบทั้งหมดไดถู้กทาํลายและปรับเปล่ียนเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทนัสมยัเช่นอาคารอพาร์ทเมน้
กนัไปจนเกือบจะหมดแลว้ โดยในระหว่างท่ีไดเ้ร่ิมมีการร้ือถอนนั้นไดมี้ทหารเก่าท่ีช่ือว่า Huang Yung–Fu 
ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดๆ ตามผนังและกาํแพงของหมู่บา้นท่ีเกือบจะร้างผูค้น มีทั้ งตวั
หนังสือ ตวัการ์ตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือนการวาดของเด็กๆ แต่กลบัให้อารมณ์เหมือนงาน Surreal 
มากกว่า จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกต่อๆกันไปจนมีช่ือเสียงใน
ระดบัประเทศ  มีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษเ์อาไว ้ปัจจุบนัจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือ
ดงัของเมืองไทชุง ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยีย่มเยอืนกนัมากมายโดยเฉพาะในวนัหยดุ จากนั้นนาํท่านชอ้ป
ป้ิง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท่้านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในไถจงเลยทีเดียว 

   คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวนั     (2)  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  IN HOUSE  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง        ผูหล่ี  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซัมจัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – วดัจงไถซานซ่ือ –  
                       ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินตงิ 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  (3)                                 (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/–)           

 จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผนืนํ้ าสู่ยอดเขา ท่ีนบัจากความสูงระดบั 600–2000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ทาํให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั–จนัทรา” จากนั้นนาํท่านไปยงั   จากนั้นนาํท่าน 
นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965  

   เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  
หลงัจากนั้นนาํท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ (วดักวนอู) ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่ง
ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์แวะ ชิมชาอูหลง ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณ
ช่วย ละลายไขมนัและเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  



 

วัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั งบประมาณสร้างกว่าหม่ืนลา้นบาท มีความสูง 150 
เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสร้างแขง็แกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหว
อยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลยสร้างความ
ศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมากมีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษา พระธรรม นาํท่านไปชอ้ป
ป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตล์
วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดังของญี่ปุ่น 
รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั 
ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก   อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

   คํา่  รับประทานอาหารเยน็อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  INTRENDY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสาม           ไทเป –ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  หมู่ บ้าน
โบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หล่ิว  

   เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (5)              (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/อาหารคํา่) 
 จากนั้นนาํท่าน ร้านพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ี
รู้จกัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั พายไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
จากนั้นนาํท่านเยีย่มชมสินคา้ส่งออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM POWER  เป็นสร้อยท่ีมีพลงั
พิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในร่างกายให้สมดุลระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดช่ืนลดอาการปวด   นาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็น
แหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงั
เป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหาร
รักษาการหนา้รู้ป้ันท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี   

   เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       (6)  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่ง
ราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่
ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มี การใชจ่ิ้วเฟ่ิน
เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามใน
ฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวา
อีกคร้ัง จากนั้นนาํทุกท่านเยีย่มชม  อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว คาบสมุทรทางเหนือของไตห้วนัท่ีทุกท่านจะตอ้ง
ประหลาดใจกบัชายหาดท่ีมีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกดัเซาะของนํ้ าทะเลและสายลมท่ี
ปะทะมานบัพนัๆปีไฮทไ์ลทท่ี์ทุกท่านไม่ควรพลาดกคื็อโขดหินรูป “เศียรราชินี” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 



 

   คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น + ซีฟู้ด     (7) 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
*** พเิศษให้ทุกท่านได้แช่นํา้แร่ท่ีโรงแรม 

 วนัทีส่ี่           DUTY FREE – วดัหลงซานซ่ือ – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมววิช้ัน 89) – สนามบินเถา
หยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  (8)                                 (อาหารเช้า/อาหารกลางวนั/ –) 
จากนั้นนาํท่าน ไปชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ  นาํท่านเดินทางสู่ วดัหลงซานซ่ือ (Lungshan Temple) เป็นหน่ึง
ในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อย
ปีแลว้ สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ
ของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา  (9) 
รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูขึน้ช่ือของไต้หวัน “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโ ชว์ฝีมือเชฟด้วยการใ ช้แผ่นแป้งเนือ้
เนียนนุ่มอร่อย กับไส้ท่ีปรุงอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
ก่อนรับประทานต้องจ้ิมให้นํา้ซุปไหลออกมา แล้วทานไปท้ังคาํ”   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 
เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ทาํหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและนาํท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็ว
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 
 

        สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”  
   20.10 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

       โดยสายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินท่ี TG 635  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
   22.50 น.            ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นสําคญั *** 

 



 

 

โปรดทราบเง่ือนไขต่าง  ๆดงันี ้:   
1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100%  ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
 
 
 

วนัที ่  17 – 20 มี.ค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 21,999 .–  
พกัเดีย่วเพิม่  6,900 .– 

 

วนัที ่  5 – 8 เม.ย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 25,999 .–  
พกัเดีย่วเพิม่  6,900 .– 

 

วนัที ่  12 – 15 พ.ค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 21,999 .–  
พกัเดีย่วเพิม่  6,900 .– 

 
 
 
 

*** หมายเหตุ  ในกรณทีีลู่กค้าปฏิเสธไม่เดนิทางตามตารางโปรแกรมทัวร์  
  ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 400 บาทต่อทริป*** 

*** หมายเหตุ  ในกรณทีีลู่กค้าไม่เข้าร้านช้อป ดงันี ้ ร้านเคร่ืองสําอางค์ ร้านชาอู่หลง  ศูนย์GERMANIUM   
ร้านพายสับปะรด  ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 500 บาทต่อร้าน**** 



 

 

วนัที ่  2 – 5 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 / 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 21,999 .–  
พกัเดีย่วเพิม่  6,900 .– 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
     ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้ า ห นั ก ก ร ะ เ ป๋ า สั ม ภ า ร ะ ส า ย ก า ร บิ น  THAI 

AIRWAYS  
 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าหัวหน้าทัวร์นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
– การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  
อวัย วะ  สายตาห รือ ทุพพลภาพถาวร ส้ิน เ ชิ ง  
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
    (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ท่ีบริษัทได้ทําไว้ ) 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2.    ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท)  
ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน  
3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณี

ออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับ
ภาษี) 

4.  ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวั
คนต่างดา้ว3)ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วีซ่าใหท่้านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาํเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

7.  ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  



 

8.  ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการตอ้ง
ทาํวีซ่าทุกกรณี) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลับ) 

4. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใด  ๆท้ังส้ิน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 



 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
9. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํา้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนัให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสามารถพาํนกั
ในประเทศไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 

หมายเหตุ   ***กรณผีู้เดินทางถือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย เล่มสีนํา้เงิน ยงัต้องขอวซ่ีาเข้าเมืองปกติ*** 
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวนั มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 



 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวนั (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศไต้หวนัด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกั                   

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 30 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
  
 


