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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เถำหยวน (TG632 : 08.15-12.45) 
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำ 
ขึน้ตึก 600NT) 

✈ X X 
EASTERN HOTSPRING 
HOTEL YANGMEI   
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 3 ดำว  

2 
เถำหยวน-เมืองผูหลี่-น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำ-หมู่บ้ำน 
วฒันธรรม 9 เผ่ำ-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ 
เมืองไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต 

   MOVING  STAR  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

3 ไถจง-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยำนแห่งชำติเย๋ 
หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

4 ไทเป-วดัหลงซำน- DUTY FREE-ศูนย์สร้อย 
สุขภำพ-ซีเหมินติง   

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

5 ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถำหยวน-กรุงเทพฯ 
(TG633 : 13.55-16.50) 

 ✈ X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 1,000 NTD / ท่ำน / ทริป 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนมีนำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เถำหยวน-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก 600NT) 

05.15 น.  พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D 
สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจำ้หน้ำท่ีจำกทำงบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

08.15 น.   เหิรฟ้ำสู่ ไต้หวนั โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบินที ่TG632  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกำะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวำ่ประเทศไทย

ประมำณ 12 เท่ำตั้งอยูห่่ำงจำกชำยฝ่ังดำ้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมำณ 160 กิโลเมตร ผำ่นพิธี
กำรตรวจคนเขำ้เมือง ตอ้นรับท่ำนดว้ย...ชานมไข่มุกไต้หวัน และ แซนวิช ท่านละ 1 ชุด  
น ำท่ำนชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สร้ำงข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นกำรร ำลึกและเทิดทูนอดีต
ประธำนำธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอำคำรสีขำวทั้ ง 4 ด้ำนมีหลังคำทรง 8 เหล่ียมสีน ้ ำเงินแบบ
สถำปัตยกรรมแบบจีน ตั้ งเด่นเป็นสง่ำอยู่ตรงกลำงของจตุัรัสเสรีภำพ มีบันไดด้ำนหน้ำ 89 ขั้น
เท่ำกบัอำยขุองท่ำนประธำนำธิบดี โดยภำยในจะมีรูปป้ันท ำจำกทองสัมฤทธ์ิของท่ำนในท่ำนัง่ขนำด
ใหญ่ท่ีมีใบหน้ำยิ้มแยม้ต่ำงจำกรูปป้ันของท่ำนในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหำรยืนเฝ้ำไว ้2 นำยตลอดเวลำ 
และท่ีก ำแพงด้ำนในหลังจะมีข้อควำมปรัชญำทำงกำรเมืองกำรปกครองของท่ำนอยู่ 3 ค ำ คือ 
จริยธรรม ประชำธิปไตย และวทิยำศำสตร์ 
น ำท่ำนสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก 600NT) มีควำมสูงถึง 
508 เมตร ไดรั้บกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไตห้วนั ลกัษณะทำงสถำปัตยกรรมมีกำรผสมผสำน
ระหว่ำงสถำปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออกแบบดั้ งเดิมกับสถำปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดย
ผสมผสำนสัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตำมขนบธรรมเนียมจีนและควำมเช่ือ ให้เขำ้กนักบัเทคโนโลยี
ล ้ำยคุไดอ้ยำ่งลงตวั ตวัอำคำรมองดูคลำ้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั   

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI  หรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่อง เถำหยวน-เมืองผูหลี-่กระเช้ำลอยฟ้ำ-หมู่บ้ำนวฒันธรรม 9 เผ่ำ-ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนัจันทรำ
เมืองไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทำงภำคกลำงของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสำหกรรมและเมืองท่ำเรือท่ีส ำคญัของไตห้วนัรองลงมำจำกเกำสง  และเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือวำ่น่ำอยูท่ี่สุดในไตห้วนั  จำกนั้นน ำท่ำน น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำ จำกทะเลสำบสุริยนัจนัทรำขำ้มภูเขำ
ท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์มีป่ำหนำทึบและพบทิวทศัน์ชั้นสุดยอดของทะเลสำบสุริยนัจนัทรำจำกมุมสูง
ซ่ึงจะเห็นตวัทะเลสำบสุริยนัจนัทรำไดเ้กือบทั้งทะเลสำบ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรม 9 
เผ่ำ เพื่อไปชมกำรแสดงประเพณีวฒันธรรมของชำวเผ่ำต่ำงๆ ณ ลำนแสดง เช่น ประเพณีกำร
ตอ้นรับผูม้ำเยอืน ประเพณีกำรแต่งงำน ท่ีแต่ละเผำ่ก็จะมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และ
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ยงัมีสวนดอกไมท่ี้จดัอย่ำงสวยงำมในสไตล์ยุโรป ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปคู่กบัสวนดอกไมอ้ย่ำงเต็มอ่ิม 
(เป็นช่วงดอกซำกุระผลบิำน ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีมีภูเขำสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบ

กบัมีทศันียภำพของน ้ ำและภูเขำท่ีสวยงำม ไม่วำ่จะเป็นกำรชมวิวจำกท่ีไกลๆ หรือเขำ้ไปชมควำม
งดงำมของทะเลสำบอยำ่งชิดใกล ้ น ำท่ำนสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสักำรพระอฐิัของพระถงัซัมจัง๋ ท่ี
อนัเชิญมำจำกชมพูทวปี  
น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง)  ซ่ึงตั้งอยู่ในภำคตะวนัตกของ
เกำะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี ้ชาบู ชาบู 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มำเก็ต เป็นตลำดคนเดินมีร้ำนคำ้ครบครันจ ำหน่ำยสินคำ้ และ

อำหำรทำนเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชำนมไข่มุก อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือหำ
สินคำ้ต่ำงๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชำวไตห้วนั  

 พกัที ่MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม ไถจง-ไทเป-ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น
ศูนยก์ลำงทำงดำ้นต่ำงๆของไตห้วนั ทั้งกำรศึกษำ กำรคำ้ อุตสำหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยู่ทำงดำ้นเหนือของเกำะไตห้วนั มีประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณ 3 ลำ้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีกำรเติบโตเร็วมำก  น ำท่ำนชม ร้ำนขนมเหว่ยเก๋อ ซ่ึงพำยสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ
ไตห้วนั มีรสชำติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ให้ท่ำนไดท้่ำนเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั เคก้ไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมำกมำยฝำกคนทำงบำ้นอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย         น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยำนแห่งน้ีตั้งอยู่ทำงส่วนเหนือสุดของเกำะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล กำรเซำะกร่อนของน ้ ำทะเลและลมทะเล ท ำให้เกิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่ำงลกัษณะต่ำง ๆ น่ำต่ืนตำทีเดียว โดยเฉพำะหินรูปพระเศียรรำชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จ่ิวเฟ่ิน ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินในกำรจบัจ่ำยซ้ือของกินท่ีแปลกตำ 
อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจำกมีรสชำติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่ำน
สำมำรถซ้ือกลบัมำเป็นของฝำกได ้นอกจำกน้ียงัมีสินคำ้อีกมำกมำยท่ีท ำให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบั
ถนนคนเดินท่ียำวท่ีสุดในหมู่บ้ำนจ่ิวเฟ่ิน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลับ ไทเป น ำท่ำนเดินทำงสู่       
ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต เป็นตลำดกลำงคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และโด่งดงัท่ีสุดอีกดว้ย พูดไดว้่ำ
ของขำยท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น ของกิน ของฝำก เส้ือผำ้ ร้องเทำ้ ในซ่ือหลินไนท์
มำร์เก็ตมี ฟู้ดคอร์ทชั้นใตดิ้น อำหำรในนั้นอร่อยยยยมำกก มีหลำกหลำยอย่ำงให้เลือก เช่น หอย
ทอด เตำ้หูเ้หมน็ สเตก็ ไก่ทอดยกัษ ์ชำนมไข่มุก และพวกของทอดต่ำงๆ 

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
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 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ ไทเป-วดัหลงซำน-DUTY FREE-ศูนย์สร้อยสุขภำพ-ซีเหมินติง   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดินนทำงสู่ วัดหลงซำน เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง
ไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยำ่นเมืองเก่ำ มีอำยุเกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้ำงข้ึนโดยคนจีนชำวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 
1738  แต่เดิมสร้ำงข้ึนเพื่อสักกำระเจำ้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจำ้องค์อ่ืนๆตำมควำมเช่ือ
ของชำวจีนอีกมำกกวำ่ 100 องคท่ี์ดำ้นในโดยมำจำกทั้งศำสนำพุทธ เต๋ำ และขงจ๋ือ เช่น เจำ้แม่ทบัทิม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินทำง  เทพเจำ้กวนอู เร่ืองควำมซ่ือสัตยแ์ละหน้ำท่ีกำรงำน และเทพเย่วเ์หล่ำ 
หรือ ผูเ้ฒ่ำจนัทรำ ท่ีเช่ือกนัวำ่เป็นเทพผูผ้กูดำ้ยแดงใหส้มหวงัดำ้นควำมรัก 
น ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้ ณ ร้ำนคำ้ปลอดภำษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำให้
ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย ในรำคำท่ีถูกเป็นพิเศษ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย        น ำท่ำนแวะ ศูนย์สร้อยสุขภำพ (เจอมำเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภำพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ 

และ สร้อยคอ เป็นกำรช่วยในกำรไหลเวียนของเลือกในร่ำงกำยคนเรำ รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั 
และ ปะกำรังแดง เคร่ืองประดบัล ้ำค่ำของชำวไตห้วนัมำตั้งแต่โบรำณ  
จำกนั้นน ำท่ำน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง  หรือสยำมสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้หลำกหลำย
รวมทั้งสินคำ้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มำกมำย อำทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของรำคำท่ี
ประเทศ ไตห้วนั ถือวำ่ถูกท่ีสุดในโลก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถำหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ GLORIA OUTLETS ซ่ึงเป็นห้ำงเอำท์เล็ตสไตล์อเมริกนัแห่งแรกในไต้หวนั  
ตั้งอยูบ่ริเวณติดกบัสถำนีรถไฟควำมเร็วสูงและสถำนีรถไฟฟ้ำเถำหยวนเอำทเ์ล็ตแห่งน้ีมีทั้งหมด 4 
เฟส  เฟสแรกประกอบดว้ยร้ำนขำยสินคำ้แบรนดด์งัรวม 102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดรำคำถูกกวำ่รำคำปกติเฉล่ีย
ประมำณ 35% ในจ ำนวนน้ีมีสินค้ำแบรนด์เนมท่ีเพิ่งเปิดช็อปสำขำในไต้หวนัเป็นคร้ังแรก 24        
แบรนด์  นอกจำกน้ียงัมีร้ำน “นิชิกิรำเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซ่ึงเป็นร้ำนรำเม็งท่ีโด่งดงัตอ้ง
จนตอ้งต่อแถวรอยำวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทั้ง 7 สำขำในญ่ีปุ่นตอ้งต่อแถวรอ 1-2 ชัว่โมง มำเปิดสำขำแรก
ในไตห้วนัท่ีหำ้งกลอเรียเอำทเ์ล็ตส์แห่งน้ีอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน 

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

16.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ........    
 

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

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ไต้หวนั...ขนมน ำ้ดอกไม้
ชมดอกซำกรุะ หมู่บ้ำนวฒันธรรม 9 เผ่ำ 5 วนั 4 คืน (TG) 



อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัข้ึน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่05 ธ.ค.61 เป็นเงิน 3,100 บำท 
3. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
4.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยุสูงกวำ่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

7.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-6) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่6 - 10 มนีำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 5,000 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่8 - 12 มนีำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 5,000 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่13 - 17 มนีำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 5,000 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่15 - 19 มนีำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 5,000 บำท 13,999 บำท 
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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 ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 1,000 NTDต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 600 NTD / ท่ำน / ทริป 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

6. ค่ำวซ่ีำไต้หวนัส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย 
2. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได ้

 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 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 
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 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเทีย่ว โรงแรมที่พกั และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมกำรท่องเทีย่วเป็นไป
อย่ำงรำบร่ืน และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                       
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำร
สูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ 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 ำหรับท่ำน

ท่ีมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำกรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย เพื่อควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
2.รูปถ่ำย 

 รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขำว ถ่ำยไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงิน  
 ส ำเนำสมุดเงินฝำกส่วนตวัของผูเ้ดินทำง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณำปรับสมุดเงิน

ฝำกแสดงยอดล่ำสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ำยส ำเนำ) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือ
รำยกำรเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณำยืน่ขอจำกธนำคำรโดยใชเ้วลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำน้ัน)  
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท ำงำน  

5.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) กรุณำเซ็นช่ือรับรองส ำเนำทุกฉบบั  
หมำยเหตุ   

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

 

 

 
 

 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 



