
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 

วันทีหนึง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน 

16.30 น. พร้อมกนัท ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8   

 สายการบิน THAI LION AIR เจา้หนา้ทคีอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อน

การเดินทาง  

19.30 น.  นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน  THAI LION AIR 

    เทยีวบินที SL 394 (ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) ไม่สามารถระบุทีนังได้ สายการบินเป็นผู้

กาํหนด (RANDOM SEAT) 

วันทีสอง   สนามบินเถาหยวน-แช่นาํแร่ส่วนตัวภายในห้องพกั-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  

                               วัดเสียงกง-วดัเหวินหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจยีไนท์มาเกต็-เมืองเจยีอ ี

00.15 น.                 ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

                              เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับเพอืนาํทา่นเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

                              จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทพีกั EASTERN HOTEL & RESORT 4* ให้ท่านแช่นําแร่ส่วนตัวภายในห้องพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

  หลงัรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชือดงัให้ท่านชมทศันียภาพ

ระหว่างสองขา้งทางเพือเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกับ

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เสียว ซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นาํท่าน นมัสการรูปปันพระถังซัมจังทีได้

อญัเชิญประดิษฐานกลบัมาที วัดเสวียนกวง เมือปี ค.ศ.  นาํท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้า

กวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสตัย ์



 

เทยีง  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

หลงัอาหาร พาท่านไปงานจดัแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม ้2018 Taichung World Flora 

Exposition ถือเป็นงานเทศกาลดอกไม้นานาพรรณทีผลดักันบานสะพรังในแต่ละฤดูของไต้หวนั

จากนนันาํท่าน ช้อปปิงตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคน

เดินทีมีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเทา้กีฬาหลากหลายแบรนดชื์อดงั  และยงัมีอาหารทานเล่นสไตล์

ไตห้วนั ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

คาํ  อสิระอาหารคาํ ตามอธัยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่มืองเจียอ ีเพอืนาํท่านเขา้สู่ทพีกั HOTEL HI 3+* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได ้

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันทีสาม  อุทยานแห่งชาติอาลซีาน-นังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์ 

                               มาเกต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ซึงเป็นทีตงัของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ทีเป็นจุดท่องเทียวที

สาํคญัและสวยงามอีกทีหนึงของเกาะไตห้วนัทีทุกท่านไม่ควรพลาด ใหท่้านชมทิวทศัน์ สองขา้งทางอนั

สวยงามระหวา่งการเดินทาง  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพนืเมือง (บนอาลีซาน) 

หลงัอาหาร นาํท่านเทยีวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สมัผสัอากาศบริสุทธิ ชืนชมทะเลหมอก 

ตน้ไมใ้หญ่ทีมีอาย ุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านไดนั้งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ทมีีสนหลากหลายนานา

พนัธุ์ มีความสวยงามทแีตกต่างกนัไป เพอืให้ท่านไดชื้นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นทีระลึก  นาํท่าน

ลงจากเขาเดินทางสู่เมืองไถจง ซึงเป็นเมืองทีใหญ่อนัดบั  ของเกาะไตห้วนั จากนนันาํท่าน แวะชิมชาอู่

หลง พนัธ์ุดีทปีลูกบนภูเขาสูงอนัขึนชือและมีคุณภาพ จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพือไปช้

อปปิงที เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านไดช้อ้ปปิงเลือกซือของกินหรือของใชท้ีขึนชือของไตห้วนั ให้

ท่านอิสระชอ้ปปิง 

คาํ  อสิระอาหารคาํ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เพือนาํท่านเขา้สู่ทพีกั WELL GARDEN Hotel 3.5+* หรือ

เทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันทีสี เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจวิเฟ้น-สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่

รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือท่านแวะชิมและเลือกซือ

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ชือดงัเพือให้ทุกท่านได้เลือกซือของฝากอนัขึนชือ

ของไตห้วนั  จากนนันาํท่านสู่ Cosmetic Shop เพอืใหท่้านไดเ้ลือกซือเครืองสาํอางและสินค้าเกียวกับ

ความงามอืนทีได้รับความนิยมทีขึนชือและจาํพวก ยา/นาํมนันวด นาํท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่า

จิวเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิวเฟินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียงตงัแต่สมยั

โบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทสีาํคญัแห่งหนึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง

ทีสุดในไตห้วนั จากนนัให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว

ไตห้วนัและท่านยงัสามารถชืนชมววิทิวทศันร์วมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ทีมีอยูม่ากมาย  

เทยีง   อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 



 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตงัอยูใ่นอาํเภอผงิซี ซึงเป็นหมู่บา้นโบราณทีมีทางรถไฟ

พาดผา่นกลางหมู่บา้น เนืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟทีใชข้นถ่านหิน เมือยุคสมยั

เปลียนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรืองเล่าในพพิิธภณัฑ ์ ดงันนัหมู่บา้นโบราณสือเฟิน

จึงทาํใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเรืองอาหารทีเป็นของขึนชือ นอกจากนนัยงัเป็นทีนิยมในการปล่อย

โคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) โคมลอยของไตห้วนั มีชือวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐขึ์นโดยขงเบง้ ที

ปรึกษาดา้นการทหารคนสาํคญัในประวตัิศาสตร์ยคุสามก๊ก เพือใชเ้ป็นเครืองมือสือสารของกองทพั

ตงัแต่เมือครงัอดีต ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผงิซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัขึนทุกปีในวนั

หยวนเซียว คือวนัที  ของเดือน  ตามปฏิทินจนัทรคติ จากนนันาํท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็น

สร้อยทมีีพลงัพิเศษสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ช่วย

ใหร่้างกาย สดชืน ลดอาการปวดเมือย  จากนนันาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free ซึงมีสินคา้

แบรนดเ์นมชนันาํใหท้่านไดเ้ลือกซือ จากนนันาํท่านชอ้ปปิง ตลาดซีเหมินติง หรือทคีนไทยเรียกวา่ 

สยามสแควร์เมืองไทย มีทงัแหล่งเสือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทที่านรัก รองเทา้

ยหีอ้ต่าง อาท ิOnisutka Tiger  แบรนดด์งัของญปีุ่ น รวมทงัยหี้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, 

Nike แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนัถือวา่ถูกทสุีด ให้ท่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ   อสิระอาหารคาํ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

  จากนนันาํทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพอืตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

วันทีห้า  สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI LION AIR เทยีวบนิที SL 395                   

(ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง) ไม่สามารถระบุทีนังบนเครืองได้ สายการบินเป็นผู้กาํหนด 

(Random Seat) 

.  น.             ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

เงือนไขและราคา 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดยีว 

จ่ายเพมิ 

23 – 27 JAN’19 10,999 10,999 10,999 10,999 2,500 

13 – 17 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

14 – 18 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

15 – 19 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

20 – 24 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

21 – 25 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

22 – 26 FEB’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

27 FEB-03MAR’19 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500 

06 – 10 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

07 – 11 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 



 

 

****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 1,800 THB/ทริป/ท่าน 

(เก็บค่าทิปไกด์ทีสนามบนิก่อนการเดินทาง) 

****ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

 

หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายทไีด้รวมราคาร้านขายสินค้าทีท่านต้องเยยีมชม จํานวนทงัหมด  ร้าน คือ 

ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop –ร้านชา และ ศูนย์GERMANIUM-DUTY FREE ตามทีระบุไว้ในโปรแกรมซึงมี

ผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลกูค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจําเป็นต้องให้ลกูค้าเข้าไปแวะชม  หาก

ท่านต้องการสินค้าหรือไม่นันขึนอยู่กบัความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคบั หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์

ไม่ต้องการเข้าเยยีมชมร้านค้าทีกล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็

ค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจากท่าน จํานวน ,  NTD./ท่าน  

**กรุณาอ่านสักนิดก่อนจอง เนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าให้กบัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดเ้พียง

หนงัสือเดินทางทวัไปเท่านนั หากท่านใดมีความประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางข้าราชการ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหน้า 

เนืองจากหนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ไดรั้บการยกเวน้วซ่ีา (ต้องยืนวีซ่าเท่านันถึงจะสามารถเข้าไต้หวันได้)  หากท่าน

ใดส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางให้กบับริษทัในวนัจองทวัร์และหากวนัทีเดินทาง ท่านไม่ไดใ้ช้หนงัสือเดินทางเล่มทีให้สาํเนา

กับทางบริษทัไวห้รือนาํหนังสือเดินทางประเภทอืนมาใช้โดยไม่แจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า และถา้หากหนังสือ

เดินทางของท่านมีอายกุารเดินทางนอ้ยกว่า  วนั นบัจากวนัเดินทาง ทางบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได ้ หากท่าน

โดนปฏิเสธจากสายการบินหรือตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองทงัไทยและไต้หวนั จึงเรียนให้ลูกค้าทุกท่านรับทราบ กรุณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือเดินทางเพือผลประโยชน์ของตวัท่านเอง  

ราคานี รวมภาษนีํามันและประกนัวินาศภยัของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิมขึนหลงัจาก 

วันที  ธันวาคม  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุ๊ป  ท่านออกเดินทาง** 

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องยืนวีซ่าเท่านัน** 

13 – 17 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

14 – 18 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

20 – 24 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

21 – 25 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

27 – 31 MAR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

28MAR-01APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

03 – 07 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

04 – 08 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

10  - 14 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

11 – 15 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

12 – 16 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

13 – 17 APR’19 16,999 16,999 16,999 16,999 3,000 

18 – 22 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 

24 – 28 APR’19 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500 



 

สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิทจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินและภยัธรรมชาติ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ก่อนทุก

ครัง มิฉะนนัทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทงัสิน 

6. ทวัร์นีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงคจ์ะเดินทางร่วมกบักรุ๊ปตามทีระบุไวใ้นรายการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงินในส่วนทีท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ เนืองจากเป็นความประสงคข์องท่านเอง 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นสําคญัและไม่สามารถเปลยีนเป็นเงนิได้ 

อตัรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบนิ ชนันกัท่องเทยีว ( Economy Class) ทรีะบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นําหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที

มีการตกลงไวก้บั  

บริษทัประกนัชีวิต *(สาํหรับผูสู้งอายุ  ปี ขึนไป วงเงินประกนั ท่านละ ,  บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จาํกดัการตกลงไว้

กบับริษทัประกนัชีวิต ตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 

 

อตัราไม่นีรวม 

1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ    1,800    THB / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชําระเงินเท่าผู้ใหญ่)ชําระเงินก่อนการเดินทาง, ค่า

ทิปหัวหน้าทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่านาํหนกัเกินจากทางสายการบิน 

กาํหนดเกินกวา่ 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดินทางทีชาํรุดหรือของมี 



 

ค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 

5. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 

เงือนไขในการสํารองทีนัง  

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและชําระงวดแรก 7,  บาทภายใน  วันหลงัทําการจอง พร้อมสําเนา

หนังสือเดินทางทีมีอายุเหลือมากกว่า  วัน นับจากวันทีเดินทาง 

-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง  วัน 

การยกเลิกสําหรับการจอง 

* สาํหรับผูโ้ดยสารทีทางบริษทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด  

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัทาํการขึนไป คืนเงินทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 

* ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัทาํการขึนไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 

   (หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปลียนแปลงวนัเดินทางได)้ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ/

หรือผูร่้วมเดินทางในคณะ 

   ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน และกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ  ท่านในกรณีนีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทงัหมด (ยกเวน้    

   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

อุบตัิเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลเพมิเติมสําหรับเรืองตัวเครืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีทางสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บ การจดัทนีงัของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ 

(กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double)  

    และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีทมีีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัอาจเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิในการ 

    ปรับเปลียนเพอืให้เกิดความเหมาะสม 



 

3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กานาํร้อน ใหบ้ริการฟรี 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผูสู้งอายทุมีีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวัน 

***สําหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***  

 

หากเป็นหนังสือเดนิทางราชการไทยเล่มสีนําเงนิ ต้องขอวีซ่าไต้หวนัตามปกติ เอกสารดังนี 

1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่  วนั นบัจากวนัเดินทาง (สาํหรับท่านทีมีหนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืนวีซ่าดว้ย เพอืความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 

   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  

   - (ใชรู้ปสีพนืหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  

   - ห้ามสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  

  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้

เรียบร้อยก่อนถ่าย 

     สาํเนา) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายนืขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั)  

  - กรณีเป็นพนกังาน 

     หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเริมทาํงาน  

  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

    สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทงั

เซ็นชือรับรองสาํเนา  

  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านนั) 

     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทกีาํลงัศึกษาอยูแ่ละสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือ

รับรองสาํเนาทุกฉบบั  

   - กรณีทีเดก็อายตุาํกว่า 20 ปี  

* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบดิามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งไร พร้อมทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  

* เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทงับนัทึกการหยา่ซึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเดก็เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้นั เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 



 

- กรณีสมรสแลว้ 

สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมทงัเซ็นชือรับรองสาํเนา 

- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีขึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้ร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนาและการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ

และสถานทีท่องเทียวพร้อมทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทยีวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ/หรือส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั

ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทยีวทงัในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครองและประกนัอบุติัเหตุ

ตามเงือนไขทบีริษทัฯ ทรีบัประกนัในกรณีทีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยและ/

หรือต่างประเทศ มิให้เดินทางออกหรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทั

ฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพือความเหมาะสมทงั

ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้


