
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันที่แรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 พร้อมกนัที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง    

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา- 
               วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอ้ี 

02.15 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  
                      (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.55 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มีรถโคช้ปรับ

อากาศรอรับ (อาหารว่าง แซนวิช+น ้าผลไม้)   

ดี๊ด ีฟินฝุดๆ 
- ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ 
- น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 
- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเคร่ืองทั้งขาไป - กลบั  

WIFI ON BUS 



 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที่
สวยงามของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัที่ทนัสมยัที่สุดในไตห้วนั งบประมาณสร้างกว่าหม่ืน
ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึกไทเป 101 มีโครงสร้างแขง็แรงมาก เม่ือปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย สร้างความ
ศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก ภายในวดัมีหอ้งเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศ้ึกษาพระธรรม   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี 
หลังอาหาร น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจันทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า 
“สุริยนั-จันทรา” น าท่าน นมัสการรูปป้ันของพระถังซัมจั๋ง ที่ไดอ้ญัเชิญกลบัมาประดิษฐานทีว่ัดเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   
น าท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจ้ือและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความ
ซ่ือสัตย ์จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจยีอ้ี ใหท้่านไดช้มทศันียภาพระหว่างสองขา้งทาง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อ้ัน 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั YUT TONG HOTEL    หรือเทียบเท่า  ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที่สาม  ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- 
                แช่น ้าแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก                               

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหาร น าท่านชิมชาอู่หลง พนัธ์ุดีท่ีปลูกบนภูเขาสูงอนัข้ึนช่ือและมีคุณภาพของไตห้วนั จากนั้นเดินทางสู่ อุทยาน
แห่งชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่ ส าคญัและสวยงามอีกที่หน่ึงของเกาะไตห้วนัที่ทุกท่านไม่ควรพลาด น าท่านเที่ยว
ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ฯลฯ ใหท้่าน น่ัง
รถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามที่แตกต่างกนัไป 
ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายมุากกว่าร้อยปี ใหท้่านไดช่ื้นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พ้ืนเมือง 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางที่สวยงาม จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   ซ่ึงเป็นถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านคา้ครบครัน เช่น 
อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัพบ   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ เมนูพิเศษสุก้ีชาบู ชาบู 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  FRESH FIELDS HOTEL   ให้ท่านแช่น ้าแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก 

วันที่ส่ี         เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของไต้หวนั ให้ท่านแวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรด ช่ือดงัเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้ นน าท่าน ชมศูนย์ 
Germanium ซ่ึงเป็นสร้อยที่มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี 
ช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา อาหารขึ้นช่ือของไต้หวัน 



 
 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อใหท้่านได ้ ถา่ยรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรมและ
ศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนั  ท  าหนา้ที่กนัการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนั
วินาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งต่อกนัและยงัมีลิฟทท์ี่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 
จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง  ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์ เนม
สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนดด์งัของญ่ีปุ่ น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ 
เช่น, New Balance , Puma ,AdidasและNike จากแบรนดต่์างๆ ในส่วนของราคาที่ประเทศไตห้วนั ถือว่าถูกที่สุด ใหท้่าน
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

ค า่  รับประทานอาหารค า่  เมนูพิเศษพระกระโดดก าแพง 
จากนั้น  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  TAO GARDEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า         อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ้ิน-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park- 

                สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเลและเป็น
ชายหาดที่มีช่ือเสียง ที่น่ีเตม็ไปดว้ยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเลและ
การเคลื่อนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด 
หลงัอาหาร น าท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟ้ิน ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จ่ิวเฟ้ินเคยเป็นแหล่งเหมือง
ทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหน่ึง และยงัเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดในไตห้วนั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนั นอกจากน้ียงัสามารถ
ช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย *(เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ)* น า
ท่าน ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางค์ ท่ีไดรั้บความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น ้ ามนัและยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อไปยงัTaipei Fish Market หรือ ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ เป็นตลาดติดแอร์ มี
อาหารทะเลทั้งแบบสดๆและแบบส าเร็จที่พร้อมรับประทานไดท้นัทีขาย ท่านสามารถเลือกซ้ือ ชิมและลิ้มลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ 
ปลาแซลมอน ปูอลาสกา้ หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล ์ ขา้วป้ันหนา้ต่างๆ ขนม ผลไม ้ท่ีพร้อมรับประทานไดเ้ลย จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park ซ่ึงเป็นเอาท์เล็ตมอลล์ที่มีร้านคา้แบรนด์ต่างๆให้ท่านไดเ้ลือกหลากหลายยี่ห้อและยงัมี
ร้านคา้โซนอาหารมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม เลือกชิมตามอธัยาศยั   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  เมนูพิเศษปูอลาสก้า 
18.00  น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระ 
20.25 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205  
                               (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
23.10 ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพ 
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เง่ือนไขและราคา 

****ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 800 NTD /ทริป/ท่าน 
 (เก็บค่าทิปไกด์ที่สนามบินก่อนเดินทาง)   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า*** 

 

หมายเหตุ :    หากท่านลูกค้าไม่ประสงค์จะเข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านต่างๆทีร่ะบุไว้ตามรายการทวัร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดๆกต็าม ท่านลูกค้า  
                       จะต้องจ่ายค่าชดเชย เพิ่มท่านละ 2,5000 NTD /ร้านค้า โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เกบ็เงินจากลูกค้าโดยตรง 

 

**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบิน หักต๋ัวออก 6,500 บาท*** 
***พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท*** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้โดยทาง
บริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเที่ยว ตาม
กฎหมายของประเทศไต้หวันก าหนดไว้วันละ 10 ช่ัวโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ จะจดัโปรแกรมใหต้าม
ความเหมาะสมกบัเวลา และตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 
อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
     (ไม่สามารถระบุที่น่ังบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้ก าหนด Random Seat) 
2. ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2-3 ท่าน / ห้อง ) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์) 
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    
อัตราไม่น้ีรวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านล่ะ   800 NTD / ท่าน /ทิป (เด็กช าระเงินเท่าผู้ใหญ่) ช าระเงินก่อนการเดินทาง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความประทับใจ 
2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

13 – 17 MAY’20 20,555 20,555 20,555 20,555 4,500 

18 – 22 JUN’20 20,555 20,555 20,555 20,555 4,500 



 
 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและ
มากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช  ารุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็นตน้ 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(หากมีการใชว้ีซ่าภายในอนาคต) 
 

เง่ือนไขในการส ารองที่น่ัง  
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมส าเนาหนังสือเดินทางและช าระงวดแรก 8,000 บาทภายใน 2 วันหลังท าการจอง  
   กรณีท่ีลกูค้าจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทัวร์เตม็จ านวน 
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายเุหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง) 

- งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน 
-  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร์และช าระเงินค่าจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก ,เล่ือน,หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี  
   ทางบริษทั ผูจ้ดัท  าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ หากเกิดกรณี ผู ้
เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนั เน่ืองมาจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ/หรือผูร่้วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ในกรณีคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 
(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้  าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ีซ่า) หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการออกเดินทางตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป หากผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนอาจเลื่อนหรือปรับราคาค่าบริการข้ึน 
2. ราคาดงักล่าวรวมภาษนี ้ามนัและภาษสีนามบินแลว้   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษทัขอเกบ็เพิ่มตามจริง 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้จาก

สายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  
5. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และอุบติัเหตุอนัเกิดจาก

ความประมาทของผูเ้ดินทาง 
6. หากท่านไดจ้ าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 
7.โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากทางบริษทัไดท้  าการส ารอง

โรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไวใ้น
โปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดัท  า นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัชดัเจนเท่านั้น  

9. ผูจ้ดัท  าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทน ต่างๆ 
หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนั



 
 

เน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญัและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได ้

12. กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทาง  หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้  
     เชค็อิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผิดชอบทุกกรณี  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเปลี่ยนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปลี่ยนได)้ และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
2. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัอาจเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Lan บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน ้าร้อน บริการใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายทุี่มี

โรคประจ าตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้องย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน**  
ส าหรับผู้เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน 
***ส าหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า***   



 
 

 

หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน ้าเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังน้ี 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ส าหรับท่านที่มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่าย
ส าเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)  
  - กรณีเป็นพนกังาน 
     หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต  าแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมท างาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
    ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา  
  - กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 
     หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร และส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาทุก
ฉบบั  
   - กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง และตอ้งท าจดหมายช้ีแจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร พร้อมทั้ง
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ 
พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเดก็เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอาย ุ60ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชเ้อกสารการงาน  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านที่ร่วมเดินทาง 



 
 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่

ท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, 

สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอคัรราชทูต 

รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไข

ที่บริษทัฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัจะยดึถือ

และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 


