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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 เช็คอนิสนำมบินสุวรรณภูมิ   X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เถำหยวน (BR206 : 02.15-06.50) 
ผูหลี-่ล่องเรือสุริยันจันทรำ-วดัเหวนิหวู่-สวนผลไม้  
ไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เกต็  
  

✈   
CITY RESORT หรือ 
MOVING STAR HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 
ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  
EXPOSITION-ไทเป-D.I.Y พำยสับปะรด 
เจียวซี-อำบน ำ้แร่ภำยในห้องส่วนตัว 

   BARON’S HOT SPRING 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

4 เจียวซี-โรงกลัน่วสิกี ้Kavalan-อุทยำนเย๋หลิว่ 
ไทเป-DUTY FREE-ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

5 
ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก 
600NT)-MITSUI OUTLET-เถำหยวน-กรุงเทพฯ 
(BR205 :  20.45-23.40) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 1,000 NTD / ท่ำน / ทริป 



SHBRTPE1 ไตห้วนั…ทองมว้น 5 วนั 3 คืน (BR) ม.ค.-มี.ค.62/RE211118                        2  

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนมกรำคม – มีนำคม 2562 
วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ R 
สำยกำรบิน EVA AIR  (BR) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก
แด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-เถำหยวน-ผูหลี-่ล่องเรือสุริยนัจันทรำ-วดัเหวนิหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำร์เกต็ 

02.15 น.   เหิรฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสำยกำรบิน EVA AIR  เทีย่วบินที ่BR 206 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.50 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง ตอ้นรับท่านดว้ย...ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือวา่น่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เมนูดอกไม้ 
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบ

กบัมีทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม ไม่วา่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  
ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่
ดา้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั   จากนั้นน าท่านสู่ สวนผลไม้ (ขึ้นอยู่กับฤดูกำล) 
เชิญท่านชมบรรยากาศสวนผลไมท่ี้ไตห้วนั ให้ท่านไดเ้ดินชมสวนและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก พร้อม
เลือกซ้ือเป็นของฝาก (หมายเหตุ : โดยไกด์ทอ้งถ่ินจะเป็นผูแ้นะน า และดูตามความเหมาะสมของ
วนัเดินทาง วา่มีสวนผลไมช้นิดใดท่ีสามารถให้ลูกคา้ชมไดบ้า้ง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวนัเดินทางเป็นหลกั 
โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทางเขา้ชม 1 วนั)   

  ***ส่วนในช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ์-กลำงเดือนมีนำคม น ำท่ำนชมสวนซำกุระแทน (เป็นช่วงดอก
ซำกุระผลบิำน ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภำพอำกำศ) ให้ท่ำนได้ช่ืนชมควำมงดงำมพร้อมถ่ำยรูปดอกซำกุระที่
บำนสะพร่ังรอต้อนรับท่ำน***  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะ
ไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี ้ชาบู ชาบู 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้ และ

อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  
 พกัที ่CITY RESORT หรือ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัทีส่ำม ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION-ไทเป-D.I.Y พำยสับปะรด 
   เจียวซี-อำบน ำ้แร่ภำยในห้องส่วนตัว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
งำน 2018 Taichung World Flora Exposition จดัข้ึนท่ีเมืองไถจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของไตห้วนั ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 3 เท่า
ของสิงคโปร์และ 2 เท่าของฮ่องกง น าท่านชมตามโซนดงัน้ี  
โฮ่วหลี ่ (Houli Horse Ranch & Forest Park Area)  ขนาดพื้นท่ี 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 
187.75 ไร่ ซ่ึงผูเ้ขา้ชมจะไดส้ัมผสักบัศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกนัสร้างระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์
ตลอดจนเขา้ใจถึงความส าคญัของการอนุรักษร์ะบบนิเวศ 
ว่ำยผู่ (Waipu Park Area) ขนาดพื้นท่ี 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่ โดยพื้นท่ีจดัแสดง
นิทรรศการน้ีจะประกอบไปดว้ยเทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาการ
เกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพฒันาการเกษตรท่ีมี
คุณภาพ โดยเนน้ในเร่ืองของอาหารท่ีมีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใตค้อนเซปต ์ Slow Food และ 
Slow Living 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย         น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  น าท่านชม โรงงำนพำยสับปะรด  พร้อมท า D.I.Y. ซ่ึงพาย
สับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่าน
ได้ลองท าขนมพายสับปะรดด้วยตวัท่านเอง และยงัให้ท่านได้ท่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั เคก้ไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบา้นอีกดว้ย  สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเจียวซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) เมืองท่ีข้ึนช่ือเป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีอุดมไป
ดว้ยแร่ธาตุ ซ่ึงบ่อน ้ าพุร้อนเจียวซีนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปลงแช่ได ้ท าให้การแช่น ้ าท่ี
บ่อน ้ าพุร้อนเป็นท่ีนิยมมากข้ึน และเป็นวฒันธรรมท่ีฝังรากลึกในชุมชน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ี
ตอ้งการอาบน ้าแร่มกัจะเลือกเดินทางมาบ่อน ้าพุร้อนเจียวซีแห่งน้ี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ไก่อบโอ่ง 
 พกัที ่BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่ำ *** อำบน ำ้แร่ภำยในห้องส่วนตัว *** 

วนัทีส่ี่ เจียวซี-โรงกลัน่วสิกี ้Kavalan-อุทยำนเย๋หลิว่-ไทเป- DUTY FREE-ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
  น าท่านชม โรงกลัน่วสิกี ้ Kavalan ตั้งอยูใ่นเมือง Yilan ประเทศไตห้วนั ทุ่มเทใหก้บัการรังสรรค ์  

ซิงเกิลมอลตว์สิก้ี (Single Malt Whisky) มาตั้งแต่ปี 2549 และล่าสุด Kavalan ไดรั้บรางวลัโรงกลัน่
ยอดเยีย่มจากเวที IWSC (International Wine and Spirit Competition) ทั้งยงัชนะเลิศเป็น World’s 
Best Single Malt Whisky 2015 อีกดว้ย จากการบ่มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ภายใตค้วามร้อนและความช้ืน
สูงเป็นเวลานานหลายปี พร้อมลมทะเลและลมภูเขากบัน ้าท่ีไดจ้ากแหล่งน ้าใตดิ้นตามธรรมชาติบน
เทือกเขาท่ีอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือกลางหุบเขาของประเทศไตห้วนั จึงใหว้สิก้ีของ Kavalan มี
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เอกลกัษณ์และมีรสชาติเฉพาะตวั ทุกวนัน้ีมีนกัท่องเท่ียวไปเยีย่มชมโรงบ่มของ Kavalan ประมาณปี
ละหน่ึงลา้นคน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารทะเล 
บ่ำย        น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี 
DUTY FREE ซ่ึงมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 
จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลาย
รวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ี
ประเทศ ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ ไทเป-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมขึน้ตึก)-MITSUI OUTLET-เถำหยวน 
กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค  เป็นอาคารสีขาวทั้ ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมสีน ้ าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุัรัสเสรีภาพ มีบนัไดด้านหน้า 89 ขั้น
เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาด
ใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้มแยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
และท่ีก าแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ 
น าท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 
508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออกแบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดย
ผสมผสานสัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือ ให้เขา้กนักบัเทคโนโลยี
ล ้ายุคไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกนั  ต่อจากนั้นน่านสู่ ย่ำนซินอี ้เป็น
ยา่นท่ีเพิ่งไดรั้บการพฒันาข้ึนมาใหม่เพื่อเป็นศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า อาทิเช่น ATT 4 FUN , 
BELLAVITA , SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN 
STORE ร้านอาหารและแหล่งความบนัเทิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไทเป 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  

  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในภาคเหนือของไตห้วนัโดย

บริษทั Japanese Mitsui Group ช่ือดงัจากประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยการออกแบบ “ขุมสมบติัของผืนป่าลึก
ทางใต”้ เนน้ให้มีพื้นท่ีกวา้งโล่งและเป็นศูนยก์ลางความสะดวกสบายเพื่อให้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ของการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงอยา่งเพลิดเพลินในไตห้วนั ภายในห้างเอาทเ์ล็ทมีการแบ่งพื้นท่ีไวท้ั้ง
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ส่วน IN MALL และ OUT MALL ดว้ยพื้นท่ีให้บริการจากแบรนด์ชั้นน าทัว่โลกกว่า 220 แบรนด์
ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอ่ืนๆ อีก
มากมายท่ีแห่กนัมาลดราคากนัอยา่งจุใจเพื่อใหก้ลายเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปท่ีแทจ้ริง โดยมีการแบ่ง
พื้นท่ีดา้นในใหเ้ป็นส่วนของร้านคา้ต่างๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่เทียบเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 

20.45 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน EVA AIR เทีย่วบินที ่BR 205   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ไต้หวนั...ทองม้วน   
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION  5 วนั 3 คืน (BR) 



อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่20 พ.ย.61 เป็นเงิน 2,300 บำท 
3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

7.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-6) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำไต้หวนั (หมำยเหตุ : ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2562 ไต้หวนัยกเลกิกำรขอ

วซ่ีำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวนัโดยไม่ต้องขอวีซ่ำ แต่หำกมีประกำศ

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่25-29 มกรำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 11,999 บำท 

วนัที ่25 กมุภำพนัธ์–1 มนีำคม 2562 20,999 บำท 20,999 บำท 3,500 บำท 12,999 บำท 

วนัที ่21-25 มนีำคม 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 13,999 บำท 
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จำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วีซ่ำ ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มที่เกิดขึ้นตำมจริง ทั้ งนี้ ส ำหรับหนังสือเดินทำง
ข้ำรำชกำรไทย (เล่มสีน ำ้เงิน) ต้องท ำกำรย่ืนขอวซ่ีำตำมปกติ มีค่ำธรรมเนียม 1,700 บำทต่อท่ำน และค่ำบริกำรย่ืน
วซ่ีำ 500 บำทต่อท่ำน ใช้ระยะเวลำในกำรย่ืนวซ่ีำ 5-7 วนัท ำกำร 

2.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 1,000 NTDต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 600 NTD / ท่ำน / ทริป 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

6. ค่ำวซ่ีำไต้หวนัส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทำง 45 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวไต้หวัน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทัว่ไปได้รู้จักคือ DUTY FREE, ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำ
ทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำน
ปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 NTD / คน 
/ ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
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 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนา้
       80 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำไต้หวนัส ำหรับหนังสือเดนิทำงรำชกำรไทย 
 

1.หนังสือเดินทำง (Passport)  
 ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (ส าหรับท่าน

ท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

 หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
2.รูปถ่ำย 

 รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงิน  
 ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
รายการเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำน้ัน)  
 หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  

5.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุกฉบบั  
หมำยเหตุ   

- ผู้ย่ืนขอวซ่ีำ ทีม่ีอำยุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ต้องแสดงหลกัฐำน กำรเงิน และ หลกัฐำนกำรท ำงำน 
- กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำ  ประเทศไต้หวนั กบัเจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง 

 

 

 
 

 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 



