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ไฮไลท์ของโปรแกรม  

 บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) 
ฟรีนํา้หนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% 

 โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัไทจง 1คนื และไทเป 2 คนื 
 เท่ียวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วนั ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว (MUSHROOM ROCK) หมู่บา้นโบราณ 

จ่ิวเฟ่ิน   ชมววิเมอืงไทเปบนตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าลฟิท์ชมววิช้ัน 89) เกาเหม่ย  
 D.I.Y พายสบัปะรด โรงงานพายสบัปะรด  
 ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ฝงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    
 อ่ิมอร่อยเมนูไฮไลทร์ะดบัดีลกัซ์  
 มือ้พเิศษ !! กบัเมนู เส่ียวหลงเปา ซาลาเปาลูกเลก็มไีส้เป็นนํา้ซุปไหล เนือ้เนียนนุ่ม ทานคู่กนักบัซอสสูตรเฉพาะ   

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจ่ีย 
ไนทม์าร์เก็ต 

   
ORANGE  HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
ผหูล่ี  – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระ
ถงัซมัจัง๋ – วดัเหวนิวู ่– ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสปัปะรด 

   
JINSHAN SAKURA BAY 
SPRING RESORT HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

3 
ฉ่ือเฟ่ิน – หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเยห่ล่ิว – ร้าน
COSMETIC – ซีเหมินติง 

  – 
WE MEET HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ศูนย ์GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟทช์มววิชั้น 89) – 
สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 – – – 
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กาํหนดการเดนิทาง 

 

วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– สนามบินเถาหยวน – เกาเหม่ย – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เกต็  
05.15 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                       (-/ อาหารกลางวนั/อาหารเย็น) 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

   08.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 632   
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

12.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศไต้หวนั                                        
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ไตห้วนั  พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ แลว้  จากนั้นนาํท่าน

รับประทานอาหารกลางวนั 
เทีย่ง               รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (1) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาเหม่ย เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้าขนาดใหญ่ ท่ีอยูใ่นเขตตา้เจ่ีย จงัหวดัไถจง เป็นจุดชมววิท่ี
มีช่ือเสียงของไถจง มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ และเป็นท่ีอาศยัของส่ิงมีชีวติมากมาย นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด
ในการชมพระอาทิตยต์กดิน สามารถเพลิดเพลินกบัช่วงเวลาท่ีดีพร้อมครอบครัวภายในสถานท่ีแห่งน้ี พื้นท่ี
ชุ่มนํ้าน้ีสภาพเป็นดินปนทราย มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ในแต่ละฤดูจะ
สามารถมาชมนกอพยพได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาว ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการดู
นก นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีนิยมในหมู่นกัป่ันจกัรยาน และเป็นสถานท่ีสาํหรับการมาพกัผอ่น
หยอ่นใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาว ในช่วงพระอาทิตยต์กดินถือเป็นช่วงเวลาท่ีพีคสุด เพราะโรแมนติกมาก ววิงาม
ทั้งสามเวลา ไดบ้รรยากาศคนละสไตล ์ไม่วา่จะมา เชา้ กลางวนั หรือ เยน็ ก็ได ้    

เดอืนธันวาคม 60 

6 – 9 / 13 – 16  ธ.ค. 60 18,888 .- 

15 – 18 / 22 – 25  ธ.ค. 60 19,555 .- 

27 – 30 ธ.ค. 60 20,555 .- 

เดอืนมกราคม 61 
3 – 6 / 5 – 8 / 10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 / 
24 – 27 / 26 – 29 / 31  ม.ค. – 3 ก.พ. 61    

21,999 .- 
เดอืนกมุภาพนัธ์ 61 

2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 /  
28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 61 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900.- 
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จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจ่ีย ไนท์มาร์เกต็ ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท้่านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตลาด
กลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ORANGE  HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง        ผูหลี ่ – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเหวนิหวู่ –  
                       ชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (3)                 (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)                        

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  วดัจงไถซานซ่ือ  ซ่ึงเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั  งบประมาณสร้างกวา่หม่ืน
ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสร้างแขง็แกร่งมาก  เม่ือปี 
1999 เกิดแผน่ดินไหวอยา่งแรง  พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ีกลบัไม่
เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมากมีหอ้งเรียนกวา่  1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษา  
พระธรรม    

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  
จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจันทรา  ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด  เปรียบเสมือน
สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย  ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี  24 มกราคม  2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี  21 กนัยายน  1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ  จากผนืนํ้าสู่ยอดเขา  ท่ีนบัจากความสูงระดบั  600-2000 เมตร มีความยาว  33 
กิโลเมตร  เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ  ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนั-จนัทรา” จากนั้นนาํท่านไปยงั    จากนั้นนาํท่าน  
นมัสการอฐิัของพระถังซัมจั๋ง  ท่ีไดอ้ญัเชิญ  อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง  เม่ือปี ค.ศ. 1965  หลงัจากนั้นนาํ
ท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ (วดักวนอ)ู ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและ
เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์   แวะ ชิมชาอูหลง ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนั  มีรสชาติหอม  มีสรรพคุณช่วย ละลาย
ไขมนัและเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง   จากนั้นนาํท่าน เยีย่มชม  โรงงานพาย
สับปะรด พร้อมทาํ DIY ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลก ทุกท่านจะไดช้มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดช่ือดงั จนถึงขั้นตอนการทาํขนมรสเลิศ อิสระให้
ทุกท่านไดล้องทาํ ขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง ใหท้่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
เค้กไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา  (5) 

รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูขึน้ช่ือของไต้หวนั  “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโชว์ฝีมือเชฟด้วยการใช้แผ่นแป้งเนือ้
เนียนนุ่มอร่อย  กับไส้ท่ีปรุงอย่างลงตัว  และจับเป็นจีบปิด  18 จีบอย่างสวยงาม  ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
ก่อนรับประทานต้องจิม้ให้น า้ซุปไหลออกมา แล้วทานไปท้ังค า”   
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 
*** พเิศษให้ทุกท่านได้แช่นํา้แร่ในอ่างส่วนตัวภายในห้องพกั 
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วนั ทีส่าม        ไทเป – ฉ่ือเฟ่ิน – หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – อทุยานแห่งชาติเย่หลิว่ – ร้าน COSMETIC – ศูนย์          
GERMANIUM – ซีเหมนิติง  

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (6)                             (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/-) 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ฉือเฟ่ิน  เป็นหมู่บา้นโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กลางหมู่บา้นมีทางรถไฟพาด
ผา่น มีอาหารทอ้งถ่ินรถชาติดี มีนํ้าตก Shifen ท่ียิง่ใหญ่อลงัการสวยงามมาก ใครท่ีแวะมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นน้ี
นอกจากจะไดเ้ท่ียวนํ้าตกแลว้ ยงัไดเ้พลิดเพลินกบัการปล่อยโคมลอย (คลา้ยโคมยีเ่ป็ง) และทานของอร่อยๆ 
ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคมลอยของไตห้วนั มีช่ือวา่ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้น
การทหารคนสาํคญัในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพัตั้งแต่เม่ือคร้ังอดีต 
ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผงิสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 
ของเดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ ซ่ึงเป็นคืนท่ีพระจนัทร์เตม็ดวงคร้ังแรกในรอบปีหลงัผา่นพน้ตรุษจีน คลา้ย
กบัเป็นวนัส่งทา้ยเทศกาลตรุษจีนนัน่เอง  จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  ในอดีตท่ีน่ีเคย
เป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคาํท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วนัและสงครามโลก
คร้ังท่ีสองไดจ้ากไปท่ีแห่งน้ีก็เหลือไวเ้พียงแค่ความทรงจาํในอดีตท่ีเคยเฟ่ืองฟูและถูกลบเลือนไปตาม
กาลเวลาและเม่ือปี 1989 จ่ิวเฟ่ินไดก้ลบัฟ้ืนข้ึนมามีชีวติชีวาอีกคร้ังเพราะมีการใชห้มู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ ”และ“อู๋เหยยีนเตอะซันชิว ”ทุกท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
หมู่บา้นโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของท่ีระลึกน่ารักๆตลอดทางเดิน 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  
จากนั้นนาํทุกท่านเยีย่มชม  อุทยานเหย่หลิว่  คาบสมุทรทางเหนือของไตห้วนัท่ีทุกท่านจะตอ้งประหลาดใจ
กบัชายหาดท่ีมีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกดัเซาะของนํ้าทะเลและสายลมท่ีปะทะมานบั
พนัๆปีไฮทไ์ลทท่ี์ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป  “เศียรราชินี ” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก   แวะร้าน  
COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสาํอาง คร์วมถึงพวกยา  / นา้มนั / ยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ป
กนัอยา่งเตม็ท่ี   จากนั้นนาํท่านเยีย่มชมสินคา้ส่งออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย์  GERMANIUM POWER  
เป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย  ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ -บวกในร่างกายให้
สมดุลระบบไหลเวยีนโลหิตดีช่วยใหร่้างกายสดช่ืนลดอาการปวด จากนั้นนาํท่านไปชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง  
หรือท่ีคนไทยเรียกวา่   “สยามสแควร์เมืองไทย ” มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น  กระเป๋า  ของฝาก
คนท่ีท่านรัก  รองเทา้ยีห่อ้ต่าง  อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ทีด่ังของญีปุ่่น  รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ  เช่น 
NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั  ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก    
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

คํ่า  รับประทานอาหาร เยน็อสิระตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  WE MEET HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

 วนัทีส่ี่          ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลฟิท์ชมววิช้ัน 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (8)                                                       (อาหารเช้า/ -/ -) 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมววิช้ัน  89 ราคา 720 บาท ) ตึกท่ีมีความสูงถึง  508 
เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมววิท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนกักวา่  900 ตนั ทาํหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและนาํท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็ว
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที   

       สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”  
   13.55 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

       โดยสายการบิน THAI AIRWAY เทีย่วบินที ่TG 633  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
   16.50 น.            ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นสําคญั *** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดยีวกนั 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
 

 

วนัที ่  6 – 9 / 13 – 16  ธ.ค. 60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
18,888 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 

 

วนัที ่ 15 – 18 / 22 – 25  ธ.ค. 60 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
19,555 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 

 

วนัที ่ 27 – 30 ธ.ค. 60  ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
20,555 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
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วนัที ่ 3 – 6 / 5 – 8 / 10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 / 24 – 27 /  
26 – 29 / 31  ม.ค. – 3 ก.พ. 61    

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
21,999 .- 

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 

 

วนัที ่ 2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
21,999 .-  

พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
 
 

 
 

 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
     ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน THAI 

AIRWAYS  
 ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 

8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใ น
ต่างประเทศ 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2.    ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 NT (1,200 บาท)  
ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน  
3.   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณี

ออก  ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบั
ภาษี) 

4.  ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต

*** หมายเหตุ  ในกรณทีีลู่กค้าไม่เข้าร้านช้อป ดังนี ้ ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านชาอู่หลง  ศูนย์ปะการังแดง 
ร้านเค้กไส้สับปะรด  ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 500 บาทต่อร้าน**** 

*** หมายเหตุ  ในกรณทีีลู่กค้าปฏเิสธไม่เดินทางตามตารางโปรแกรมทวัร์  
  ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 400 บาทต่อทริป*** 
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9. ค่าหวัหนา้ทวัร์ นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
– การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย   

อวยัวะ  สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง                   
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
    (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 
 

ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวั
คนต่างดา้ว3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้ –ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6.   ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

7.  ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  
8.  ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการตอ้ง

ทาํวซ่ีาทุกกรณี) 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั  กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  

บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 
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3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนัให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นใน
ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  และสามารถพาํนกั
ในประเทศ ไตห้วนัได้ 30 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศ ไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

หมายเหตุ   ***กรณผู้ีเดินทางถือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย เล่มสีนํา้เงิน ยงัต้องขอวซ่ีาเข้าเมืองปกติ*** 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวนั มีดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว)  

คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวนั (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศไต้หวนัด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกั                   

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 30 วนั 
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4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
  
 


