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วันที ่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ   X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35) 
ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้  
ไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  
  

✈   
MOVING STAR HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

3 ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด 
เจียวซี-อาบน ้าแร่ภายในห้องส่วนตัว 

   BARON’S HOT SPRING 
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

4 เจียวซี-โรงกลั่นวสิกี ้Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว 
ไทเป-DUTY FREE-ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

  X RELITE HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

5 
ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก 
600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ 
(BR205 :  20.45-23.30) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ านวน 1,000 NTD / ท่าน / ทริป 
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ก าหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.30 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R 
สายการบิน EVA AIR  (BR) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก
แด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี-่ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มาร์เกต็ 

01.45 น.   เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 206 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซ่ึงเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง ตอ้นรับท่านดว้ย...ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สาํคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้
ช่ือวา่น่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้ 
บ่าย นาํท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบ

กบัมีทศันียภาพของนํ้ าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  นาํท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา

และเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ต ั้งอยูด่า้นหน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 
ลา้นเหรียญไตห้วนั 
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  จากนั้นนาํท่านสู่ สวนผลไม้ (ขึน้อยู่กับฤดูกาล) เชิญท่านชมบรรยากาศสวนผลไมท้ี่ไตห้วนั ให้ท่าน

ไดเ้ดินชมสวนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมเลือกซ้ือเป็นของฝาก (หมายเหตุ : โดยไกด์ทอ้งถ่ินจะ
เป็นผูแ้นะนาํ และดูตามความเหมาะสมของวนัเดินทาง วา่มีสวนผลไมช้นิดใดที่สามารถใหลู้กคา้ชม
ไดบ้า้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวนัเดินทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทางเขา้ชม 1 วนั)      
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะ
ไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจาํหน่ายสินคา้ และ

อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที่ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม ไถจง-สวนดอกไม่ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด- เจียวซี-อาบน ้าแร่ภายในห้องส่วนตัว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ไถจง  ซ่ึงมีเน้ือที่เพาะปลูก 6 หม่ืนตารางเมตร มีดอกไมน้านาชนิดให้
ชมตลอดทั้งปี ตามฤดูที่แตกแต่งกนัไป  อีกทั้งยงัเป็นสถานที่ดึงดูดใหผู้ค้นที่รักในการถ่ายภาพ  เก็บ
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ภาพความสวยงามของดอกไมอ้ยา่งไม่ขาดสาย  สถานที่แห่งน้ียงัเปรียบเสมือนโลกดอกไม ้ ซ่ึงใน
นั้นก็จะมีดอกไมม้ากมายหลายชนิด ไม่วา่จะเป็นดอกทิวลิป ดอกลิลล่ี  ดอกกุหลาบนานาพนัธุ์  ให้
ท่านไดเ้ลือกชมและเก็บภาพความประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั (การชมสวนดอกไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
และสภาพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  
บ่าย         นาํท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  นําท่านชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมทาํ D.I.Y. ซ่ึงพาย
สบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่าน
ได้ลองทาํขนมพายสับปะรดด้วยตวัท่านเอง และยงัให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบา้นอีกดว้ย   
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  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองที่ขึ้นช่ือเป็น

บ่อนํ้ าร้อนที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ซ่ึงบ่อนํ้ าพรุ้อนเจียวซีนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปลงแช่
ได้ ทาํให้การแช่นํ้ าที่บ่อนํ้ าพุร้อนเป็นที่นิยมมากขึ้น และเป็นวฒันธรรมที่ฝังรากลึกในชุมชน 
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ตอ้งการอาบนํ้ าแร่มกัจะเลือกเดินทางมาบ่อนํ้ าพรุ้อนเจียวซีแห่งน้ี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่อบโอ่ง 
 พักที่ BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า *** อาบน ้าแร่ภายในห้องส่วนตัว *** 

วันที่ส่ี เจียวซี-โรงกลั่นวสิกี ้Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป- DUTY FREE-ช้อปป้ิงซีเหมนิติง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
  นาํท่านชม โรงกลั่นวิสกี ้ Kavalan ตั้งอยูใ่นเมือง Yilan ประเทศไตห้วนั ทุ่มเทใหก้บัการรังสรรค ์  

ซิงเกิลมอลตว์สิก้ี (Single Malt Whisky) มาตั้งแต่ปี 2549 และล่าสุด Kavalan ไดรั้บรางวลัโรงกลัน่
ยอดเยีย่มจากเวที IWSC (International Wine and Spirit Competition) ทั้งยงัชนะเลิศเป็น World’s 
Best Single Malt Whisky 2015 อีกดว้ย จากการบ่มที่เป็นเอกลกัษณ์ ภายใตค้วามร้อนและความช้ืน
สูงเป็นเวลานานหลายปี พร้อมลมทะเลและลมภูเขากบันํ้ าที่ไดจ้ากแหล่งนํ้ าใตดิ้นตามธรรมชาติบน
เทือกเขาที่อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือกลางหุบเขาของประเทศไตห้วนั จึงใหว้สิก้ีของ Kavalan มี
เอกลกัษณ์และมีรสชาติเฉพาะตวั ทุกวนัน้ีมีนกัทอ่งเที่ยวไปเยีย่มชมโรงบ่มของ Kavalan ประมาณปี
ละหน่ึงลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล 
บ่าย        นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นที่เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล ทาํให้เกิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก  
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  จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป นําท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีที่ DUTY 

FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ จากนั้นนาํ
ท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระช้อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้ง
สินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ 
ไตห้วนั ถือวา่ถูกที่สุดในโลก  

ค า่ อาหารค า่อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 พักที่ RELITE HOTELหรือเทยีบเท่า 
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วันที่ห้า ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมขึน้ตึก)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน 
กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหล่ียมสีนํ้ าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรัสเสรีภาพ มีบนัไดด้านหน้า 89 ขั้น
เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันทาํจากทองสมัฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาด
ใหญ่ที่มีใบหน้ายิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในที่อ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
และที่กาํแพงด้านในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คาํ คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 
508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออกแบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดย
ผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือ ให้เขา้กนักบัเทคโนโลยี
ลํ้ายคุไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั   
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  

  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไตห้วนัโดย

บริษทั Japanese Mitsui Group ช่ือดงัจากประเทศญี่ปุ่ น ดว้ยการออกแบบ “ขุมสมบตัิของผืนป่าลึก
ทางใต”้ เนน้ใหมี้พื้นที่กวา้งโล่งและเป็นศูนยก์ลางความสะดวกสบายเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ของการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงอยา่งเพลิดเพลินในไตห้วนั ภายในห้างเอาทเ์ล็ทมีการแบ่งพื้นที่ไวท้ั้ง
ส่วน IN MALL และ OUT MALL ดว้ยพื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นนาํทัว่โลกกว่า 220 แบรนด์
ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอ่ืนๆ อีก
มากมายที่แห่กนัมาลดราคากนัอยา่งจุใจเพือ่ใหก้ลายเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปที่แทจ้ริง โดยมีการแบ่ง
พื้นที่ดา้นในใหเ้ป็นส่วนของร้านคา้ต่างๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่เทียบเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

20.45 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
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ไต้หวนั...ขนมปุยฝ้าย   

ทะเลสาบสุริยนัจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว่ 5 วนั 3 คืน (BR) 



อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน ้ามัน ณ วันที่ 29 พ.ค.62 เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที ่20-24 สิหาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 

วนัที ่3-7  กนัยายน 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 

วนัที ่16-20 พฤศจกิายน 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 11,999 บาท 
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ั 

7.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-6) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไต้หวนั (หมายเหตุ : ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562 ไต้หวันยกเลิกการขอ

วีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้ งนี้ ส าหรับหนังสือเดินทาง
ข้าราชการไทย (เล่มสีน ้าเงิน) ต้องท าการย่ืนขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการย่ืน
วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วันท าการ 

2.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 1,000 NTDต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 600 NTD / ท่าน / ทริป 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

6. ค่าวีซ่าไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

ส าเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน  
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวไต้หวัน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักคือ DUTY FREE, ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านปฏิเสธ
ที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 NTD / คน / ร้าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนา้
       80 

       ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวันส าหรับหนังสือเดินทางราชการไทย 
 

1.หนังสือเดินทาง (Passport)  
 ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สาํหรับท่าน

ที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 

 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลักฐานการเงิน  
 สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายสาํเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือ
รายการเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั   

4.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)  
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมทาํงาน  

5.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี กรุณาเซ็นช่ือรับรองสาํเนาทุกฉบบั  
หมายเหตุ   

- ผู้ย่ืนขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการท างาน 
- กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้า  ประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
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พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



