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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เถำหยวน (TG632 : 08.15-12.45) 
ผูหลี-่ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ 
วดัพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี ้ 

✈ X  
HOTEL DAY+ CHIAYI 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  

2 
เมืองเจียอี-้อุทยำนแห่งชำติอำลซีำน (ชมดอกซำกุระ 
ช่วงกลำงเดือนมีนำคม-เมษำยน)-เมืองไถจง-เฟิง 
เจ่ียไนท์มำเกต็ 

   MOVING  STAR  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 
ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  
EXPOSITION-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ 
ซีเหมินติง   

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

4 
ไทเป-DUTY FREE -อุทยำนเย๋หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ศูนย์ 
สร้อยสุขภำพ-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ตึก  
600NT)-เมืองเถำหยวน 

  X CENTURY HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

5 GLORIA OUTLETS-สนำมบินเถำหยวน 
กรุงเทพฯ (TG633 : 13.55-16.50) 

 ✈ X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 1,000 NTD / ท่ำน / ทริป 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนมกรำคม-มีนำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เถำหยวน-เมืองผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ-วดัพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี ้

05.15 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D 
สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.15 น.   เหิรฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบินที ่TG632  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.45 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง ตอ้นรับท่านดว้ย...ชานมไข่มุกไต้หวัน และ แซนวิช ท่านละ 1 ชุด  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือว่าน่าอยู่ท่ีสุดในไตห้วนั  น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขา
สลบัซับซ้อนลอ้มรอบประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิว
จากท่ีไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้  น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง 
นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวปี  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  
นั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเจียอี ้(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  เพื่อพกัผอ่นเตรียมเดินทาง
สู่ อุทยานอาหลีซานในวนัรุ่งข้ึน 
 พกัที ่HOTEL DAY + CHIAYI  หรือเทียบเท่ำ  

วนัทีส่อง เมืองเจียอี-้อุทยำนแห่งชำติอำลซีำน-เมืองไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำเกต็ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ไตห้วนั อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก น าท่านเปล่ียน 
บรรยากาศ นัง่รถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลีซานถือไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอนัดบั 1 
ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ีสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านได้ด่ืมด ากบัธรรมชาติของตน้สนสูงสันท่ีมีอายุ
กว่าพนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณ์อยู่
มากตลอดสองขา้งทาง ***โดยเฉพำะช่วงกลำงเดือนมีนำคม - เมษำยน ของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูใบไม้
ผล ิดอกซำกุระจะบำนสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไม้อกีนำนำชนิด(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภำพอำกำศ) ให้ท่ำน
ได้ช่ืนชมควำมงดงำมพร้อมถ่ำยรูปดอกซำกุระทีบ่ำนสะพร่ังรอต้อนรับท่ำน*** 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของ

เกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี ้ชาบู ชาบู 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้ และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  

 พกัที ่MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ-ซีเหมินติง   

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 มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก น าท่านชม ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ
ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั เคก้ไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบา้นอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน อิสระ   
ช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เท
รนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ ไตห้วนั ถือว่า
ถูกท่ีสุดในโลก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ ไทเป-DUTY FREE -อุทยำนเย๋หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ศูนย์สร้อยสุขภำพ-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้
ตึก)-เมืองเถำหยวน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย        น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหิน
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งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จ่ิวเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา 
อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่าน
สามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป น าท่านแวะ ศูนย์
สร้อยสุขภำพ (เจอมำเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และ สร้อยคอ 
เป็นการช่วยในการไหลเวยีนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง 
เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณแลว้น าท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชม
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาว
ไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออก
แบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หว ัน  โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน  เป็นมงคล ตาม
ขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือ ให้เขา้กนักบัเทคโนโลยีล ้ายุคไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ย
ปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั   

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเถำหยวน 

 พกัที ่CENTURY HOTELหรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  GLORIA OUTLETS-สนำมบินเถำหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS ซ่ึงเป็นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริกนัแห่งแรกในไต้หวนั  
ตั้งอยูบ่ริเวณติดกบัสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ้าเถาหยวนเอาทเ์ล็ตแห่งน้ีมีทั้งหมด 4 
เฟส  เฟสแรกประกอบดว้ยร้านขายสินคา้แบรนดด์งัรวม 102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกติเฉล่ีย
ประมาณ 35% ในจ านวนน้ีมีสินคา้แบรนด์เนมท่ีเพิ่งเปิดช็อปสาขาในไตห้วนัเป็นคร้ังแรก 24 แบ
รนด์  นอกจากน้ียงัมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซ่ึงเป็นร้านราเม็งท่ีโด่งดงัตอ้งจน
ตอ้งต่อแถวรอยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญ่ีปุ่นตอ้งต่อแถวรอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรกใน
ไตห้วนัท่ีหา้งกลอเรียเอาทเ์ล็ตส์แห่งน้ีอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน 

13.55 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
 

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

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ไต้หวนั…ขนมดอกอญัชัญ 
อำลซีำน Taichung World Flora Exposition 5 วนั 4 คืน(TG) 



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

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่14 ธ.ค.61 เป็นเงิน 3,100 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 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่16-20 มกรำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่6 - 10 มนีำคม 2562 22,900 บำท 22,900 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่8 - 12 มนีำคม 2562 22,900 บำท 22,900 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่13 - 17 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่15 - 19 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่20-24 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่23-27 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่29 มนีำคม – 2 เมษำยน 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 
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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 : ตั้งแต่วันที ่1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2562 ไต้หวนัยกเลกิกำรขอ

วซ่ีำส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่ำนสำมำรถเข้ำไต้หวนัโดยไม่ต้องขอวีซ่ำ แต่หำกมีประกำศ
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 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 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 
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 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวไต้หวัน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทัว่ไปได้รู้จักคือ DUTY FREE, ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะ
ใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 300 
NTD / คน / ร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รำยกำรท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมกำรท่องเทีย่วเป็นไป
อย่ำงรำบร่ืน และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        
 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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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 



