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เน่ืองจากสภาวะนํา้มันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราค าภาษีนํา้มันขึน้ใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง  

 

กาํหนดการเดนิทาง   
02-05/09-12/16-19/23-26 กรกฎาคม 2558 
06-09/13-16/20-23/27-30 สิงหาคม 2558  

วนัแรก    กรุงเทพฯ  – ไทเป  

23.00 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )  ช้ัน 4 ประตู 8 บริเวณ 
ISLAND – S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที่สอง               ไทเป – ผูหลี ่– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวนิหวู่ – วดัจงไถฉันซ่ือ – ไทจง –  
   เฟิงเจีย่ไนท์มาเกต็  

02.15 น. บินลดัฟ้าสู่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 838 
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06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน  เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเลก็กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร  ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํ ท่าน
รับประทานอาหารเชา้ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้  
นาํท่านเดินทางสู่  เมอืงผูหลี ่ ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีสาํคญั
ของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่น่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศ
บริสุทธ์ิจากการท่ีมีภูเขาสูงลอ้มรอบแปดทิศ  นอกจากอากาศดีแลว้ยงัเป็นแหล่งนํ้าแร่ท่ีดีท่ีสุดของไตห้วนั
ดว้ย จากนั้น นาํท่าน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา   ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ 
ประกอบกบัมีทศันียภาพของนํ้าและภูเขาท่ีสวยงามไม่วา่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศท่ี
โดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่
สุริยนั จนัทรา จากนั้นนาํท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่ง
ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 
ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่    วดัจงไถฉานซ่ือ  วดัน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบั

สามของโลกรองจากนครวาติกนั และวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ีมีการออกแบบใหท้นัสมยัท่ีสุดใน
ไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐานยิงจรวดท่ีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคนเดียวกบัผู ้
ท่ีออกแบบตึกไทเป 101 โดยใชหิ้นแกรนิตมาเป็นโครงสร้างท่ีแขง็แกร่ง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1990 และ
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลกูศิษยท่์านพระอาจารย์
เหวยเจว๋ียนบัแสนคน  ระหวา่งนั้นในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว แผน่ดิน
แยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถฉานซ่ือกลบัไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความ
ศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วนัอยา่งมาก   ผูก่้อตั้งคือท่านพระอาจารยเ์หวยเจว๋ียมหาเถระ วดัจงไถฉานซ่ือมี
ช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ีสืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน พระสงฆ์
และภิกษุณีมีจาํนวนกวา่ 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป   มีการแยกเรียนกนัอยา่งชดัเจน 
ไม่เรียนรวมกนัเป็นวิทยาลยัสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญิง นาํท่านเดินทางสู่  เมอืงไทจง  ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตก
ของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา 
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนั   จาํนวนมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของ
เมืองไทจงนอ้ยกวา่เมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งาน
อธิษฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัข้ึนในวดัเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจาํทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอนั
สะอาดเรียบร้อย จึงถกูถือวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศันส์องขา้งทาง
ท่ีสวยงาม         

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
นาํท่านเดินทางสู่ เฟิงเจีย่ไนท์มาเกต็  เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจาํหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่น
สไตลไ์ตห้วนั  เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ต่างๆ  พร้อมชมวิถี
ชีวิตของชาวไตห้วนั 
 พกัที่  BEACON HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สาม ไทจง – ไทเป - ตกึไทเป 101 (รวมชมววิช้ัน 89) - DUTY FREE - ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็   

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง
การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มี
ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากนั้นนาํท่านสู่  ร้านขนม
เหว่ยเก๋อ   เป็นขนนมท่ีข้ึนซ่ือของเมืองไตห้วนั ใหท่้านเลือกชิมและหาซ่ือเป็นของฝากกลบับา้น        

เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (รวมชมววิช้ัน 89)  ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ  เมืองไทเป  

ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ทาํหนา้ท่ีกนั
การสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก  ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อ
นาที  บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี
หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั 
เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย  ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว    จากนั้นนาํท่าน อิสระชอปป้ิง
สินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคา
ท่ีถกูเป็นพิเศษ  นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินคา้ท่ีทาํมาจากธาตุ
เจอร์เมเนียม  ท่ีมีคุณสมบติัในการแผอิ่ออนปะจุลบ  ท่ีส่งผลดีผูส้วมใส่โดยตรง  อาทิเช่น  ทาํใหเ้ลือดลม
ไหลเวียนดีข้ึน เพ่ิมพละกาํลงั ผอ่นคลายความตึงเครียด  เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแผห่ลายในหลายๆ  
ประเทศทัว่เอเชีย จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิง  ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็  เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครัน จาํหน่าย
สินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ี
ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หมน็ ไก่ทอด นํ้ามะละกอป่ัน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย      

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 พกัที่  CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซันซ่ือ – ซีเหมนิตงิ - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
นาํท่านเท่ียวชม   อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   อดีตผูน้าํของไตห้วนั สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2523   ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน  เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ี
สร้างจากโลหะสมัฤทธ์ิ  จะประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน  สาํหรับรูปแบบการก่อสร้าง
เป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนงัทาํดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้
สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละ
เลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป  เป็นสญัลกัษณ์แห่งอิสรภาพ  ความเสมอภาคและภราดรภาพ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 
วดัหลงซันซ่ือ หรือ "วดัเขามงักร" เดิมสถานท่ีตั้งของวดัมีช่ือเดิมวา่  "หมงเจ๋ีย" ( 艋舺) ปัจจุบนัถกูเรียกวา่ 
"เขตวัน่หวั" (萬華) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเปในเม่ืออดีต วดัหลงซนัซ่ือเร่ิมสร้างข้ึน
ในปี 1738 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของราชวงศชิ์งจกัรพรรดิเฉ่ียนหลง ( 清乾隆) และสร้างเสร็จในปี 1740 
ตลอดระยะเวลาผา่นไปกวา่ 260 ปี วดัหลงซนัซ่ือถกูบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภยั
ธรรมชาติและภยัสงคราม แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นศิลปะโบราณท่ีสามารถดูไดจ้ากสถาปัตยกรรมในหลายๆ
จุด เช่น บริเวณลานพ้ืนท่ีเป็นแผน่หิน มีการตดัหินท่ีไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนกั ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดั
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หลงซนัซ่ือถกูท้ิง ระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏวา่ "พระโพธิสตัวก์วนอิม" ท่ี
สถิตอยูด่า้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งทาํใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั 
นอกจากจะมี "พระโพธิสตัวก์วนอิม"  เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพเจา้ต่างๆ
ของลทัธิเต๋าอีกนบัหลายสิบองค ์มีผูก้ล่าวไวว้า่วดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต่์างๆไวม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของไตห้วนั 

 เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกี ้ชาบู ชาบู 
นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี  ซีเหมนิตงิ  เป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไทเป  มีร้านคา้ , ร้านอาหารต่างๆ
มากมายท่ีจะสร้าง สีสนั และความเพลิดเพลินใหก้บัผูท่ี้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีซีเหมินติงแห่งน้ี          

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
  สมควรแก่เวลานาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
22.25 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837  
01.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ………………. 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
        ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา          

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  
02-05/09-12/16-19/23-26 กรกฎาคม 2558 
06-09/13-16/20-23/27-30 สิงหาคม 2558 

 

อตัราค่าบริการ          ผูใ้หญ่  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)    ท่านละ    24,900        บาท 
       เดก็อายไุม่เกิน 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่   ท่านละ  24,900  บาท  
       พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม     ท่านละ              3,500  บาท 

 

ราคาน้ีส าหรบั เดินทาง 15 ท่านขึน้ไปถึงมีหวัหน้าทวัร ์ถ้าเดินทางน้อยกว่าน้ี  
ทางบริษทัจดัเจ้าหน้าท่ีส่งทวัรท่ี์ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู และมีไกดพ์ดูไทยรอรบัท่ีสนามบินไต้หวนั   
 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี ้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเดก็  ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนื่องจาก

สภาวะนํา้มนัโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํีา้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

                             บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ้ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 
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อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 นํ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)   

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 ค่าทปิไกด์ และคนขบัรถ วนัละ 100  NTD ต่อคน (ลูกค้า) ต่อวนั แปลว่า เดินทางทั้งหมด  3 วนั จ่าย
ทปิไกด์   และ คนขบั   รวมเป็น 300 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจาก
เมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิม่ และ
หัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่
ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่าน้ัน 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร์ 

อาทิตย์ และวนัหยุดราชการ )   
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100 % ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้  แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ 
จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และ
ทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน  500 NTD / คน / วนั 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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5. การยกเลกิ 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
5.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
5.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถกูทาํร้าย , การสูญหาย , ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,  การประทว้ง,  การนดัหยดุงาน,  การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
กต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาไต้หวนัสําหรับคนไทยเท่าน้ัน  ( ส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั ) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทาง พร้อมสาํเนา 1 ชุด 
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2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2x2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือ
รูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจ ิเท่าน้ัน ) 
4.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สูติบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกลุ ถา้มี  
5.  สาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง และ เลขท่ีบา้น  
6.  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ ไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท (ปรับบัญชียอดล่าสุด)  ยอ้นหลงั 6 เดือน ทุก
หนา้ทุกแผน่ 1 ชุด 
7. กรณีลกูจา้ง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการทาํงาน ระบุวนัท่ีเร่ิมทาํงาน ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ ใชต้วัจริง
เท่านั้น (ต้องประทับตารยางบริษทัและมลีายเซ็นต์ของจริงเท่าน้ัน) ห้าม!!!!!สแกนสีและปร๊ินซ์ออกมาจากคอมพวิเตอร์ โดย
เด็ดขาด 
 8. กรณีเจา้ของบริษทั จะตอ้งมีหนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกินกวา่ 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออก ถึงวนัท่ีเดินทางใชต้วัจริงเท่านั้น 
 9. นกัเรียน 16 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ - นกัเรียนอายนุอ้ยกวา่ 16 ปี จะตอ้งมีสมุด
รายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจาํตวันกัเรียน  
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบตัร ใบหยา่ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ไม่เดินทางไปกบับุตรดว้ย จะตอ้งมีเอกสารของบิดามารดา ดงัน้ี 
- หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางฟอร์มจากสถานทูต  
- ถา้คนเดินทางอายตุํ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือออกค่าใชจ่้าย / หลกัฐานการทาํงานของบิดาหรือมารดา / สาํเนาทะเบียนบา้น / 
สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือฝากประจาํเท่าน้ัน)  / ทะเบียนสมรส / หนงัสือรับรองจากทาง
โรงเรียน /สาํเนาสูติบตัร 
12. ญาติออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการทาํงานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / สาํเนาทะเบียนบา้น / 
 สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจาํเท่าน้ัน)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 
13. บุคคลอ่ืนออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / ระบุถึงความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการทาํงานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / สาํเนาทะเบียนบา้น /  
สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจาํเท่าน้ัน)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 
14. กรณีเป็นแม่บา้นสามารถใชห้ลกัฐานการงาน สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย์หรือฝากประจาํเท่าน้ัน)ของสามีแทนได ้ 
15. ขา้ราชการ ใชใ้บลาจากตน้สงักดั พร้อมบตัรขา้ราชการ  
16. ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาดว้ย   
17. ในกรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติจีน  (เล่มสีแดง)  ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทาํวีซ่าเขา้ไตห้วนัประมาณ 1 – 2 อาทิตย ์ทั้งน้ี
ตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานทูตพิจรณา และจะตอ้งยื่นเอกสารดว้ยตนเองเท่านั้น 
18. ในการณีถือหนงัสือเดินทาง ต่างชาตจินี (ต่างด้าวเล่มเหลอืง) และหนงัสือเดินทาง ต่างชาตพิม่า ประเทศไตห้วนัปฏิเสธการ
เขา้ประเทศ จึงไม่สามารถดาํเนินการในเร่ืองขอวีซ่าได ้
19. ในกรณีผูเ้ดินทางมีวีซ่าของประเทศ  ญ่ีปุ่น อเมริกา ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ นิวซีแลนด์  และเชงเก้น  เป็นแบบ 
MULTIPLE อยูภ่ายในเล่ม และวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุทางสถานทูตไตห้วนัละเวน้เร่ืองการยื่นวีซ่า เพียงท่านลงทะเบียน  หนา้ 
WEB SITE ไดท่ี้ www.immigration.gov.tw และ PRINT หนา้วีซ่าท่ีทาํการกรอกขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ ใชใ้นการเดินทางได ้ 
(ลกูคา้ตอ้งกรอกขอ้มลูเอง เพราะเป็นขอ้มูลส่วนตวั)  
**เอกสารในการยืน่วซ่ีาเข้าไต้หวนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัประกาศของสถานทูตไต้หวนั** 
หมายเหตุ 
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 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม  เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

ข้อควรระวงั : กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วซ่ีาเข้า    ประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าไต้หวนั 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................................................SURNAME................................................................. 
สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    
○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส......................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์บ้าน......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกบัทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) ………………………………………………..……………….. 
รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์บ้าน.............................................โทรศัพท์มอืถือ.................................................... 
อเีมล์ส่วนตวัหรือบุคคลที่คุณรู้จกั ...................................................................................................... ..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................................... ........
ตาํแหน่งงาน............................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………………………….... 
....................................................................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร..................................... โทรศัพท์มอืถือ ....................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
ช่ือบิดา……………………………..........................นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.............................................. 
ช่ือมารดา………...............................………………นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด.............................................. 
กรณีแต่งงานช่ือสามี-ภรรยา…………….....……….นามสกลุ.............................................วนัเดือนปีเกิด............................................. 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม   อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


