
 

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน  
อาบน า้แร่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / น่ังกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา  
สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า / อุทยานเย๋หลิ่ว / ตกึไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 / น่ังรถไฟหวัจรวด 
อาหารพเิศษ!!  กุ้งมังกร / เส่ียวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์สุกีช้าบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน 
ก าหนดการเดนิทาง        30 พ.ค-03 มิ.ย 2558     ราคาพเิศษเพียง 30,900 บาท 
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 
06:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:30 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที ่CI 066 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสูเ่มือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองหลวง

ของประเทศไต้หวนั จากนัน้พาทกุทา่นเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึง่สร้างจากหินออ่น
ทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบัรูป
ปัน้ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าว
ของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้นํา ตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากของเมืองไทเป 
ด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน จากนัน้พาทา่นไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่ี วัดหลงซันซื่อ เป็นวดัศกัดิ์สทิธ์ิเก่าแก่
โบราณอาย ุ260 ปี สร้างตัง้แตส่มยัราชวงศ์ชิง ในแตล่ะวนัจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กนัเป็นจํานวนมาก วดันีถ้กู
บรูณะมาแล้วหลายครัง้จากความเสยีหายที่เกิดจากแผน่ดินไหว และที่หนกัที่สดุคือช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วดันีเ้สยีหาย
ทัง้หมด แตเ่กิดสิง่อศัจรรย์คือ องค์พระโพธิสตัว์กวนอิม กลบัไมเ่กิดความเสยีหายแม้แตน่ิด
เดียว นอกจากนีย้งัมีเทพเจ้าของลทัธิเตา๋อีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนัน้นําทกุ
ทา่นและไปอิสระช็อปปิง้กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป 
สไตล์วยัรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กําลงัได้รับความนิยมที่
เมืองไทยขณะนี ้เป็นรองเท้าสญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีไต้หวนัขายถกูที่สดุในโลก เป็นสิง่ที่พลาดไมไ่ด้
สาํหรับทกุคนท่ีเดินทางมาถึงไต้หวนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ภตัตาคาร ไห่ป้าหวัง) หลงัรับประทานอาหารคํ่า นําทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
พักที่  LES BREEZY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  www.breezy.com.tw 

  
วันที่ 2 ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเร่ิมดนัตวัจากใต้ทะเลขึน้สูผิ่วนํา้เมื่อครัง้
หลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของนํา้ทะเล และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่
ดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่บัสิง่นี ้ท่ีนี่ยงัมีร้านค้าตา่งๆ
มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกชิมได้อยา่งจใุจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล+ปูอบเส้นหม่ี) หลงัรับประทาน
อาหารกลางวนั จากนัน้นําทกุทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภณัฑ์ที่แสนงดงามแหง่



นีเ้ป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถแุละผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิน้มีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ย้อนหลงัไปถึง 5,000 
ปี พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกแหง่นี ้ตัง้อยูท่ี่ชานกรุงไทเปและเป็น
สถานท่ีเก็บสมบตัิและวตัถโุบราณของจีนท่ีมีช่ือเสยีงของโลกที่ประเมินมลูคา่มิได้กวา่ 
620,000 ชิน้  จากพระราชวงศ์จีนทกุราชวงศ์รวมทัง้ยคุทองทัง้ 5  แหง่ประวตัิศาสตร์จีน 
พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถขุองจีนท่ีมีมลูคา่มหาศาลมากที่สดุและยิ่งใหญ่ที่สดุ
ในโลกเนื่องจากศิลปวตัถทุี่เก็บรวบรวมไว้มีจํานวนมาก  จึงต้องมีการผลดัเปลีย่น
หมนุเวียนในการจดัวางให้ชมศิลปวตัถทุี่มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก แตว่ตัถโุบราณชิน้เอกที่มี
ช่ือเสยีง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสนีํา้ตาลเหมือนหมู
สามชัน้จะมีให้ชมตลอดปี จากนัน้พาทา่นชมอญัมณีที่ลํา้คา่มากๆ ของชาวไต้หวนั ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศนูย์ปะการังแดง
ที่ใหญ่ที่สดุของโลก ซึง่ปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชัน้สงูและเป็นท่ีแพร่หลายของชาวไต้หวนั มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดลุ
ในร่างกาย ซึง่ชาวไต้หวนันิยมนํามาทําเป็นเคร่ืองประดบัชนิดตา่งๆ เมื่อสวมใสก็่จะมีพลงัอศัจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดลุ
รวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะถกูค้นพบในไมก่ี่ที่ของโลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไต้หวนั ซึง่มีอยู่
มากที่สดุ เกาะโอกินาวา่ของญ่ีปุ่ น และชายฝ่ังแถบประเทศอิตาลแีละโครเอเชียเทา่นัน้ ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะอาศยัอยูใ่ต้ทะเลลกึ
ถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบวา่เร่ิมมีการนํามาทําเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัสาํหรับราชวงศ์และ
เหลา่บรรดาขนุนางชัน้สงู 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหารคํ่า (ภตัตาคาร 200 ล้าน) นําทกุทา่นไปอิสระช็อปปิง้ตาม
อธัยาศยัที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึง่แบง่เป็น 
2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนั
คือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือวา่ไปไมถ่ึง
ไต้หวนั และยงัมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มีต้นกําเนิดที่ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก สว่นตลาดคนเดิน
ก็มีสนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แตร่าคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า 
เคร่ืองประดบั โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย
ประมาณ 20-30% 
พักที่  LES BREEZY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  www.breezy.com.tw 

  
วันที่ 3  ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - อาบน า้แร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้+หมวกว่าย

น า้) 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทกุทา่นเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็ว

ที่สดุในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกบัระบบป้องกนัแผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่
เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพื่อคอยทําหน้าที่ถ่วงดลุตกึ
เมื่อเกิดแผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็น
แหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหม ่ที่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาต ิมีห้างสรรพสนิค้าและช้อป
ปิง้มอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่ บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั พาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ทําจากแป้งเค้ก
โดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มีเนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงาม
เหมาะที่จะเป็นของฝากอยา่งด ีจากนัน้เดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองที่ได้ขึน้ช่ือวา่มีอากาศดี
ที่สดุของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบนํา้แร่ที่ดีที่สดุของไต้หวนัอีกด้วย เนื่องจากเมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขา
สงูทัง้เมือง จึงทําให้เป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิท่ีสดุของไต้หวนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (โรงแรม) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อผอ่นคลาย
ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 
พักที่  HAKOUNE ONSEN (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://hakoune.nantou.com.tw 
 

วันที่ 4 ผูหลี่ – ฟาร์มเลีย้งแกะชิงจิง้ – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเคร่ืองเล่น) – น่ังกระเช้าพาโนราม่า – ชิมชา
อูหลง - อาบน า้แร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้+หมวกว่ายน า้) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทา่นเดินทางเยี่ยมชม ฟาร์มเลีย้งแกะชิงจิง้ เป็นฟาร์ม
เลีย้งแกะที่อยูบ่นภเูขาสงู สภาพภมูิประเทศและสิง่ก่อสร้างตา่งๆโดยรอบเป็นแบบประเทศ
นิวซีแลนด์ แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลีย้งแกะและบริเวณชมวิว  โดยชาว
นิวซีแลนด์ผู้ดแูลฟาร์มแหง่นี ้  ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสมัผสัแกะได้อยา่งใกล้ชิด  เชิญ

http://hakoune.nantou.com.tw/


ทา่นอิสระให้อาหารแกะและถ่ายรูปกบัแกะตามอธัยาศยั สภาพภมูิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่สุกีช้าบูชาบู) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทา่นสู ่สวนสนุก

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ให้เวลาทา่นอิสระเลน่เคร่ืองเลน่ท่ีมีอยูม่ากมายในสวนสนกุ เคร่ืองเลน่ไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และ
ยงัมีเคร่ืองเลน่อื่นๆอีกมากมายให้ทา่นได้สนกุกนัอยา่งเต็มอิ่ม และยงัมีสวนดอกไม้ที่จดั
อยา่งสวยงามในสไตล์ยโุรป ให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูก่บัสวนดอกไม้อยา่งเต็มอิ่ม และนําทา่น น่ัง
กระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึง่ต้องข้ามภเูขาที่มีความอดุมสมบรูณ์มีป่าหนาทบึ และพบ
ทิวทศัน์ชัน้สดุยอดของทะเลสาบสริุยนัจนัทราจากมมุสงู ซึง่จะเห็นตวัทะเลสาบสริุยนั
จนัทราได้เกือบทัง้ทะเลสาบ จากนัน้นําทกุทา่นไป ชิมชาอูหลง ซึง่ชาอหูลงมีต้นกําเนิดที่
ไต้หวนัโดยเฉพาะที่จงัหวดั หนันโถว แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงที่ดีที่สดุ ทา่นจะได้ชิมชา
อหูลงเกรดเอที่ต้องปลกูบนภเูขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวที่ความสงูเหนือระดบันํา้ทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทา่น อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อ
ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 
พักที่  HAKOUNE ONSEN (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://hakoune.nantou.com.tw  
 

วันที่ 5 ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา (เกาะลาลูเต่า+วัดพระถงัซ าจั๋ง) – วัดกวนอู – ซินจู๋ - (17:28-
17:38) น่ังรถไฟหัวจรวด (ซินจู๋-เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทา่นเยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดั
ประจําภาคกลางของไต้หวนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆนิกายเข้าด้วยกนั ทา่น
สามารถนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิและพระโพธิสตัว์หลายๆพระองค์ได้ท่ีน่ี และยงัเป็น
มหาวิทยาลยัสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ช่ือวา่เป็นวดัที่ทนัสมยัมากที่สดุแหง่หนึง่ใน
ไต้หวนั จากนัน้ นําทกุทา่น ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอีกจดุหนึง่ที่
เป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวนั รอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีจดุสาํคญัที่ทอ่งเที่ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหง่นีม้ีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เลก็
ที่สดุในโลก พาทา่นกราบไหว้ขอพร พระถงัซ าจั๋ง เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วดัพระถงัซําจัง๋แหง่นีย้งั
เป็นจดุชมวิวทะเลสาบสริุยนัจนัทราที่สวยงามอีกจดุนงึ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (EINHAN HOTEL) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทา่นกราบไหว้สิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี วัดกวนอ ู เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแหง่ปํญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแหง่
ความซื่อสตัย์ รวมถึงสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวนั โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาปสริุยนั
จนัทรา จากนัน้นําทกุทา่นสมัผสั รถไฟหัวจรวด จากสถานีซินจู๋ถึงสถานีเถาหยวน สมัผสั
ความเร็วกวา่ 250 กิโลเมตร ตอ่ชัว่โมง 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (CITY SUITES+สลัดกุ้งมังกร) หลงัรับประทาน
อาหารคํ่า สมควรแก่เวลานําทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

21.55 น.  อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที ่CI 065 
00.45 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบิน 
 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนั 1,500 บาท  
3. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
8. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจํากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
9. รวมค่าทปิพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
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4. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
5. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่  Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ส าหรับท่องเที่ยว 
1. หนงัสือเดินทาง (ต้องมีอายใุช้ได้ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน) พร้อมสําเนา  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเรียบ (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป 
3. หลกัฐานการทํางาน 

 หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ พร้อมประทบัตราบริษัท  
 ผู้ เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ 
 นกัเรียน นกัศกึษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบนัและสําเนาบตัรนกัเรียน 

4. สําเนาบญัชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลงั 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซา่ *** จําเป็นต้องมี 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบตัรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดตอ่เขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน 
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซา่ (หรือสิทธิการพํานกัถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ อีย(ูSchengen Visa)  และ 

นิวซีแลนด์ ที่ยงัไมห่มดอาย ุสามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัได้ โดยไมต้่องยื่นวีซา่ไต้หวนัและสามารถพํานกัอยูใ่นประเทศไต้หวนัได้ไมเ่กิน 30 วนั  
2. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางไทยดงักลา่วข้างต้น สามารถขอหลกัฐานการเข้าไต้หวนัได้ทางเว็บไซต์ 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application 
และนําหลกัฐานที่ได้รับแสดงตอ่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั (กรณีที่ผู้แสดงหลกัฐานแตไ่มส่ามารถแสดงวีซา่ของประเทศดงักลา่ว ในข้อที ่1
จะถกูปฏิเสธการเข้าไต้หวนั)  

3. ต้องมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  
*********************************************************  

 
อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พัก 2 ท่าน / ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

30 พ.ค-03 มิ.ย 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 
06-10 มิถุนายน 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 
11-15 กรกฎาคม 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 
08-12 สิงหาคม 2558 31,900.- 30,900.- 29,900.- 7,000.- 
05-09 กันยายน 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 
19-23 กันยายน 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 
26-30 กันยายน 2558 30,900.- 29,900.- 28,900.- 7,000.- 

 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application

