
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ช่วงเดินทาง23-26 ก.ค/13-16 ส.ค/17 - 20 ก.ย/15-18 ต.ค58 



 
 

 

วนัแรกกรุงเทพฯ- สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน  

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3  เคา้เตอร์ 5สายการบิน 

Tigerairโดยมี  เจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับทุกท่านและนาํท่านโหลดสัมภาระ  

20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน . โดยสายการบินTigerairเทีย่วบินที ่ IT508 

 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.55+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ประเทศไต้หวนั 

ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน

ประมาณ 160 กิโลเมตรประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่กั 

 CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY / ORCHARD PARK HOTEL 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง วดัจงไถชานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา-วดัพระถังซ าจั๋ง-วดัเหวนิอู่–แวะชิมชาอูหลง 
ช้อปป้ิงตลาดฟงเจีย้ไนท์มาเกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ต่อด้วย เดินทางมุ่งหน้าสู่ วดัจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา

สถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต
จากนั้นนาํท่านสู่เมืองไถหนานน าท่านข้ึนฝ่ังเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ 
 วดัเหวนิอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้น
เหรียญไตห้วนัไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภัตตาคารอาหารจีนลิม้รสอาหารพเิศษ...ปลาประธานาธิบดี 
ต่อด้วย นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทราซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือน

สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึง
ทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมือง
จากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติจากผนืนํ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตรมีความยาว 
33 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบลกัษณะภูมิประเทศท่ี
โดดเด่นทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมา 
ของนามอนัไพเราะวา่“สุริยนัจันทรา”ใหท้่านด่ืมดํ่ากบับรรยากาศริมทะเลสาป
สุริยนัจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนันาํท่านข้ึนสู่

วดัเสวยีนจาง นมสัการอฐิัของ  พระถังซามจั๋งท่ี ไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวงเม่ือปีค .ศ.1965ไดเ้วลา
อนัสมควร 



 
 

 

บ่าย นาํท่านชิมชาอูหลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเยน็ตลอดปี
ของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธ์ุชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธ์ุชาท่ีนาํมาปลูกในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั . 

เยน็ บริการอาหารมือ้เยน็ ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สเต๊ก+บาร์สลดั 
หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดฟงเจีย้ไนท์มาเกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมี 
ช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ี
ถูกใจท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูก
กว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  
พกัที ่FULL SPRING HOTEL / CITY RESORT 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

วนัทีส่ามเมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง –ขนมพายสัปปะรส - พธิภัณฑ์กู้กง- ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึน้ตึก 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE-ตลาดซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทาง โดยรถโคช้  จากเมืองไทจง สู่ เมืองไทเปจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์

ปะการังแดง ชมอญัมณีท่ีลํ้าค่ามากๆ ของชาวไตห้วนั ณ ศูนยป์ะการังแดง เป็นศูนย์

ปะการังแดงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชั้นสูงและเป็นท่ี

แพร่หลายของชาวไตห้วนั มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงชาวไตห้วนั

นิยมนาํมาทาํเป็นเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ เม่ือสวมใส่ก็จะมีพลงัอศัจรรยช่์วยใหร่้างกาย

ปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะถูกคน้พบในไม่ก่ีท่ีของ

โลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไตห้วนั ซ่ึงมีอยูม่ากท่ีสุด เกาะโอกินาวา่ของญ่ีปุ่น และชายฝ่ังแถบประเทศ

อิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะอาศยัอยูใ่ตท้ะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการคน้พบวา่เร่ิมมีการนาํมา

ทาํเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศชิ์ง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัสาํหรับราชวงศแ์ละเหล่าบรรดาขนุนางชั้นสูง  

นาํท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เคก้ไส้สับปะรดและขนมอ่ืนๆอีกมากมายท่ี 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษเส่ียวหลงเปา 

บ่าย  จากนั้นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแห่งชาติ “กู้กง”พิพิธภณัฑท่ี์แสน

งดงามแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบรา

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดในโลกแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ชานกรุง ไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบติัและวตัถุ

โบราณของจีนท่ีมีช่ือเสียงของโลกท่ีประเมินมูลค่ามิไดก้วา่ 620,000 ช้ิน จากพระราชวงศจี์นทุกราชวงศร์วมทั้ง

ยคุทองทั้ง 5 แห่งประวติัศาสตร์จีนพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเก็บรวบรวมศิลปวตัถุของ 



 
 

 

จีนท่ีมีมูลค่ามหาศาลมากท่ีสุดและยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกเน่ืองจากศิลปวตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวมี้จาํนวนมากจึงตอ้งมี

การผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนในการจดัวางใหช้มศิลปวตัถุท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากแต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง 

เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาวและหยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีใหช้มตลอดปี 

ต่อด้วย จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอดีตผูน้าํของไตห้วนั สร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาใน

การสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะ

ประดิษฐานอยูช่ั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน สาํหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไป

ตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนงัทาํดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 

ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั 

เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาค

และภราดรภาพ   

ต่อด้วย  นาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดย
หลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรม
ทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิง
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นนาํราคาถูกกวา่
เมืองไทยประมาณ 20 % **ไม่รวมบัตรขึน้ตึกไทเป 101 ** 

ต่อด้วย นาํท่านเดินทาง สู่ DUTY FREEใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE  

ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณภัตตาคารอาหารจีนพเิศษพระกระโดดก าแพง 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง 

เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มี

ร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้

แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

พกัทีโ่รงแรมNEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL / FULLON SHENKENE HOTELหรือเทยีบเท่า4 ดาว  

** พเิศษพกัน า้แร่ส่วนตวัในห้องพกั ** 

วนัทีส่ี่  หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานเหยหลิว่ –ว สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมทีพ่กั   



 
 

 

จากนั้น นาํท่านเดินทาง สู่เมืองจ่ีหลง นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ินซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง

ตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์อง จึงมีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและ

แร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ 

จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยยีนเตอะซนัซิว " 

ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของ

ท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวติชีวาอีกคร้ัง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผอืกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจาก

มีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ี

ทาํใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เหย่หลิว่มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไป

ด้

ว

ย

โ

ข 

ดูหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือก

โลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด 

เตา้หู ้รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาอนัสมควร 

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

16.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Tigerairเทีย่วบินที ่ IT505 



 
 

 

(ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 

19.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ    

 
 

 

หมายเหตุบริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ 

เดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะ

การชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวซ่ีาและภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

 ค่าวซ่ีาไตห้วนั 

หมายเหตุ. ในกรณีลูกคา้มีวซ่ีาอเมริกาท่ียงัไม่หมดอายุ10ปีลดทนัที1,500บาท / ท่าน. 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตยีงเสริม 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัท่านเดี่ยว

จา่ยเพ่ิม 

23-26 ก.ค 58 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500 

13 - 16 ส.ค 58 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500 

17 - 20 ก.ย 58 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500 

15 - 18 ต.ค 58 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500 



 
 

 

 ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ไกด์ และคนขับรถ วนัละ 150  NTD ต่อคน (ลูกค้า) ต่อวนั แปลว่า เดินทางทั้งหมด 4 วนั จ่ายทปิไกด์  และคนขับ  รวมเป็น 

600 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร  

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวนัเสาร์ อาทติย์ 

และวนัหยุดราชการ )   

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100 % ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้อง

ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู ้

จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่  

2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 

2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ 

จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. การยกเลิก 

5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

5.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  



 
 

 

5.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

4. บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี

โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 



 
 

 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาไตห้วนัสาํหรับคนไทยเท่านั้น( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทาง พร้อมสาํเนา 1 ชุด 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2x2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์

จาก 

คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ เท่านั้น ) 

4.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สูติบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล ถา้มี  

5.  สาํเนาทะเบียนบา้นหนา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง และ เลขท่ีบา้น  

6.  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ ไม่ตํ่ากวา่ 50,000 บาท (ปรับบญัชียอดล่าสุด) ยอ้นหลงั 6 เดือน ทุกหนา้

ทุกแผน่  1 ชุด 

7. กรณีลูกจา้ง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการทาํงาน ระบุวนัท่ีเร่ิมทาํงาน ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ ใชต้วัจริงเท่านั้น  

(ตอ้งประทบัตารยางบริษทัและมีลายเซ็นตข์องจริงเท่านั้น) 

หา้ม!!!!!สแกนสีและปร๊ินซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด  

 8. กรณีเจา้ของบริษทั จะตอ้งมีหนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกินกวา่ 3 เดือน นบัจากวนัท่ีออก ถึงวนัท่ีเดินทางใชต้วัจริงเท่านั้น  

 9. นกัเรียน 16 ปีข้ึนไป จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ - นกัเรียนอายนุอ้ยกวา่ 16 ปี จะตอ้งมีสมุดรายงาน

ผลการเรียน หรือ บตัรประจาํตวันกัเรียน  

10. ทะเบียนสมรส / มรณะบตัร ใบหยา่ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  

11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ไม่เดินทางไปกบับุตรดว้ย จะตอ้งมีเอกสารของบิดามารดา ดงัน้ี  

- หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางฟอร์มจากสถานทูต  

- ถา้คนเดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือออกค่าใชจ่้าย / หลกัฐานการทาํงานของบิดาหรือมารดา / สาํเนาทะเบียนบา้น / 

สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพยห์รือฝากประจาํเท่านั้น) / ทะเบียนสมรส / หนงัสือรับรองจากทาง

โรงเรียน /สาํเนาสูติบตัร 

12. ญาติออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ / หลกัฐานการทาํงานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / สาํเนาทะเบียนบา้น /  

 สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพยห์รือฝากประจาํเท่านั้น)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 

13. บุคคลอ่ืนออกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารคนท่ีออกค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย / ระบุถึงความสัมพนัธ์ / หลกัฐานการทาํงานของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย / สาํเนาทะเบียนบา้น /  

สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพยห์รือฝากประจาํเท่านั้น)ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้ 

14. กรณีเป็นแม่บา้นสามารถใชห้ลกัฐานการงาน สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพยห์รือฝากประจาํเท่านั้น)ของสามีแทนได ้ 

15. ขา้ราชการ ใชใ้บลาจากตน้สังกดั พร้อมบตัรขา้ราชการ  



 
 

 

16. ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาดว้ย   

17. ในกรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติจีน (เล่มสีแดง) ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทาํวซ่ีาเขา้ไตห้วนัประมาณ 1 – 2 อาทิตย ์ทั้งน้ีตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัสถานทูตพิจรณา และจะตอ้งยืน่เอกสารดว้ยตนเองเท่านั้น  

18. ในการณีถือหนงัสือเดินทาง ต่างชาติจีน (ต่างดา้วเล่มเหลือง) และหนงัสือเดินทาง ต่างชาติพม่า ประเทศไตห้วนัปฏิเสธการเขา้

ประเทศ จึงไม่สามารถดาํเนินการในเร่ืองขอวซ่ีาได้ 

19. ในกรณีผูเ้ดินทางมีวซ่ีาของประเทศ ญ่ีปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา องักฤษ นิวซีแลนด ์ และเชงเกน้  เป็นแบบ 

MULTIPLE อยูภ่ายในเล่ม และวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุทางสถานทูตไตห้วนัละเวน้เร่ืองการยืน่วซ่ีา เพียงท่านลงทะเบียน    หนา้ 

WEB SITE ไดท่ี้ www.immigration.gov.tw และ PRINT หนา้วซ่ีาท่ีทาํการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใชใ้นการเดินทางได ้ (ลูกคา้

ตอ้งกรอกขอ้มูลเอง เพราะเป็นขอ้มูลส่วนตวั)  

**เอกสารในการยืน่วซ่ีาเขา้ไตห้วนั อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัประกาศของสถานทูตไตห้วนั** 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้มเช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้าํระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่

คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วซ่ีาเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง  



 
 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือไทยใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการยื่น 

วีซ่าของทา่นเน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งกรอกในขอ้มูลการขอวีซ่า 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ....................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ..................................................... 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ......................................................................................................................... 
4.ช่ือ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา..................................................... 
5.ช่ือ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารรดา........................................... 
6. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................. 
...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................ 
โทรศพัทบ์า้น ........................................................................  มือถือ .............................................................. 
7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ตาํแหน่ง .......................................................... 
ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ............................................................ ท่ีอยู ่................................................... 
.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ...................................................  โทรสาร .......................................... 
8. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 
ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................................. 
โทรศพัทท่ี์บา้น ...................................................................  มือถือ .............................................................. 
9. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ..................................... 
10. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ................................................................... 
ท่ีอยู ่.............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 
โทรศพัท ์..................................................... 
11.ช่ือโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีไตห้วนัพร้อมเบอร์โทรศพัท์...................................................................................  
...............................................................................................................Tel………………………………… 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


