
 

 

รหัสทัวร DKC1900428 

ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE) 
พาไปรับชมโดมแหงแสง เจดียเสือและเจดียมังกร อุทยานแหงชาติอาลีซาน  

ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  

 

 
 

  
 



 

 

โปรแกรมเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติเกาสง – อาวซือจือวาน – 
ยานซินจูเจียง 

07.00  คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
เคานเตอร สายการไทยสมายล (WE) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

10.00  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเกาสง  ประเทศไตหวัน โดย สายการบิน
ไทยสมายล เที่ยวบินที่ TG 2688   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศไตหวัน  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
แลว   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัสแบบ BOX SET  พรอมชานมไขมุก     (1) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อาวซือจือวาน (SIZIWAN) เปนสถานท่ี ที่มีช่ือเสียงแหง
หน่ึง อยูในเมืองเกาสงเสนหที่นาสนใจคืออาวน้ีอยูในตัวเมือง เปนสถานที่ไปชม
ความ  งดงามของพระอาทิตยลับฟ�า  ดานขางของอาวซีจือเปน อดีตที่ทํางานของ
สถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนน้ีถือเปนโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา 141 ป ใน
สมัยกอนอาคารน้ี เปนอาคารสไตลอังกฤษแหงแรกในประเทศไตหวัน  จากน้ันนํา
ทานช็อปปم�งที่  
ยานซินจูเจียง  เปนยานชอปปم�งแฟช่ันช่ือดังท่ีสุดของเมืองเกาสง มีสินคาเกียวกับ
แฟช่ันทุกแบบทั้งเส้ือผา รองเทา กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองสําอางค ไปจนถึงรานขนม 
ของกิน รานอาหาร คาเฟ� ชิคๆ คูลๆ เพราะเปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนของเมืองน้ี
อีกดวย มีทั้งรานทองถ่ินและแบรนดจากตางประเทศ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา เมนู สเต็ก บุฟเฟ�ต   (2)              
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก JUST SLEEP KAOHSIUNG ZHONGZHENG 
หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 



 

 

วันที่ 2 โดมแหงแสง – เจดียเสือและเจดียมังกร – วัดโฝวกวงซัน – เจียอ้ี – เหวินฮวา
ไนทมารเก็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม   (3)     

นําทานเดินทางขึ้นสู โดมแหงแสง (Dome of Light Formosa Boulevard) 
เปนโดมกระจกสีแกวที่ใหญท่ีสุดในโลกต้ังอยูภายในสถานีรถไฟใตดินMRT 
Formosa Boulevard Station โดดเดนดวยศิลปะบนกระจกหลากสีจํานวนกวา 
4,500 ช้ิน ถายทอดเร่ืองราวการเกิดของชีวิตมนุษยผานกระจกสีแบงออกเปน 4 
สวนคือดินน้ําแสงและไฟกลายเปนงานศิลปะใจกลางสถานีรถไฟใตดินที่ใหญที่สุดใน
โลก ถูกออกแบบโดยNarcissus Quagliata ศิลปนชาวอิตาลี ใชเวลากอสราง
โดมน้ีนานถึง 4 ป และสถานีรถไฟฟ�าใตดินแหงน้ียังเปนหน่ึงในสถานีที่สวยท่ีสุดใน
โลกอีกดวย ถือเปนอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองเกาสงที่มาแลวไมควรพลาด  จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เจดียเสือและเจดียมังกร (Dragon Tiger Pagodas) ต้ังอยูใน
ทะเลสาบดอกบัว ดานหนาของวัดฉือจี้เปนหน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมือง
เกาสง มีลักษณะเปน เจดียสูง 7 ช้ัน สองเจดียต้ังอยูคูกัน มีรูปปم�นเสือและมังกร
กําลังอาปากกวางอยูดานหนาของเจดีย เจดียแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกเเก
เทพเจากวนอูซึ่งเปนเทพเจาเเหงความซื่อสัตยโดยเช่ือกันวาถาไดเดินเขาทางปาก
มังกรและทะลุออกทางปากเสือจะเปลี่ยนความโชครายกลายเปนความโชคดี ปดเป�า
เอาสิ่งไมดีออกจากตัว ภายในเจดียมีภาพวาดเร่ืองราวตางๆ ตามความเชื่อของลัทธิ
เตา และยังสามารถขึ้นบันไดไปยังดานบนของเจดียเพ่ือชมวิวทะเลสาบที่สวยงามได
อีกดวย 

        
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    (4) 

นําทานเดินทางสู วัดโฝวกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) ศาสนสถานที่
ใหญที่สุดของไตหวัน มีทัศนียภาพ การตกแตงท่ีงดงาม ใหความรูเก่ียวกับศาสนา
พุทธทั้งนิกายหินยานและมหายาน วัดแหงน้ีสรางดวยเงินบริจาค จากผูศรัทธา รวม
ราคาหลักหมื่นลานบาท สรางข้ึนในป 1967 พระภิกษุ ภิกษุณี ตองปฏิบัติงานที่วัด
ทุกวัน มีการฝกฝนเร่ืองบุคลิกภาพตางๆ เพ่ือตอนรับนักเดินทางจากท่ัวโลก ภายใน
มีพระเจเดีย 8 องค (อริยมรรคมีองค 8) พระประธานใหญเปนพระพุทธรูปองค



 

 

ใหญวิจิตรงดงาม ที่น่ีเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีคุณตองมา เพราะวาเปนวัดพุทธท่ีใหญ
ที่สุดในไตหวัน รวมถึงมีพระองคใหญมากๆ รายลอมดวยเจดีย จากน้ันนําทาน
เดินทางสู เมืองเจียอี ้(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เพ่ือพักผอนเตรียม
เดินทางสู อุทยานอาหลีซานในวันรุงขึ้น นําทานเดินทางสูตลาดกลางคืน เหวินฮวา
ไนทมารเก็ต (Wenhua Road Night Market) เปนตลาดท่ีมีช่ือเสียงที่สุดใน
เทศมณฑลเจียอ้ี ตอนกลางวันถนนเหวินฮวาก็เปนถนนสําหรับการคมนาคมเหมือน
ถนนอ่ืนๆท่ัวไป และกลายมาเปนถนนคนเดินในตอนกลางคืน จากสถานีรถไฟเจียอ้ี 
เดินมาถนนเหวินฮวาจะใชเวลาเพียง 15 นาที ที่ถนนคนเดินมีสินคาทุกประเภท
วางขาย และถนนคนเดินน้ีไดรับการเลือกใหเปน 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดี
ที่สุดในไตหวัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลไตหวัน     (5) 
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TSUN HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเทา  4  ดาว 
 

วันที่ 3 เมืองเจียอ้ี – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – เจียอ้ี – เมืองหนาน
โถว 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม     (6) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ีซึ่งเปนอุทยานที่
มีช่ือเสียงที่สุดของไตหวันอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตรเปนอุทยานที่มีความ
สวยงามมาก นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือ
ไดวาเปนทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ1ใน3ทางรถไฟโบราณที่ สวยท่ีสุดในโลกใหทาน
ไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติของตนสนสูงชันที่มีอายุกวาพันป ชมซากตนไมโบราณแปลกตา
และตนไมนานาพันธุซึ่งเปนอุทยานที่มีความสมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง 

  
   กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      (7) 

นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว ภาคกลางของไตหวัน ขึ้นช่ือเร่ืองทัศนียภาพอัน
งดงาม และสถานที่ทองเที่ยวท่ีเลื่องชื่อติด 1 ใน 5 สถานที่หามพลาด 



 

 

  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร     (8) 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TAI YI RED HOT PULI HOTEL HOT SPRING 
หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 

*** พิเศษใหทุกทานไดแชน้ําแรภายในโรงแรม 
 

วันที่ 4 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชา
อูหลง – รานพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิว ช้ัน 89)  

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม      (9) 

จากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) 
ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย  จากน้ันนําทาน 
ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน ต้ังอยูในเขตซันมูนเลก เนช่ันแนลซีนิกแอ
เรีย ซึ่งการทองเท่ียวไตหวันไดกอตัง้ขึ้นเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะ
เมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเม่ือวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ จากผืนน้ําสูยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มี
ความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนท่ีมาของนามอันไพเราะ
วา “สุริยัน-จันทรา” จากน้ันนําทานไปยัง  นําทาน นมัสการอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ที่
ไดอัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เม่ือป ค.ศ. 1965 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      (10) 

แวะ ชิมชาอูหลง ที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวย ละลาย
ไขมันและเปนของฝากที่คน 
ไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง  จากน้ันนําทาน รานพายสับปะรด ซึ่งพาย
สับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนที่รูจักไปทั่วโลก ให
ทานไดเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไตหวัน พายไสสัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีก
มากมายนําทานเดินทางสู  ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 



 

 

720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุด
ชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 
ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานขึ้นลิฟตที่มี
ความเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาท ี  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนู ปم�งยางสไตลไตหวัน     (11) 
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  GREEN WORLD NANGANG HOTEL  หรือระดับ
เทียบเทา 4 ดาว 
 

วันที่ 5 อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – DUTY FREE – GERMANIUM – 
ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม     (12) 

นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ 
ที่เปนประวัติแทบทั้งหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแตสมัยท่ียังเปนลูก
ศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสูตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับการ
เปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ช่ัวโมง 
บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ (Lungshan 
Temple) เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป 
ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝู
เจี๊ยนชวงปค.ศ. 1738  เพ่ือเปนสถานที่สักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของ
ชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของ
ความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เส่ียวหลงเปา      (13) 
รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน “เส่ียวหลงเปา” ที่โชวฝมือเชฟ
ดวยการใชแผนแป�งเน้ือเนียนนุมอรอย กับไสที่ปรุงอยางลงตัว และจับเปนจีบปด 18 
จีบอยางสวยงาม ทานคูกันกับซอสสูตรเฉพาะ กอนรับประทานตองจิ้มใหน้ําซุปไหล
ออกมา แลวทานไปทั้งคํา” 

จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสินคา ณ รานคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบ
รนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเปนพิเศษ  นําทานเย่ียมชม



 

 

สินคาสงออกช่ือดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER  เปนสรอยที่มีพลัง
พิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกใน
รางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด  นําทาน
ไปชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา  “สยามสแควรเมืองไทย” มีทั้ง
แหลงเส้ือผาแบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก รองเทาย่ีหอตาง 
อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดที่ดังของญ่ีปุ�น รวมท้ังย่ีหอตางๆ เชน NEW 
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตในสวนของราคาที่ประเทศไตหวัน ถือวา
ถูกที่สุดในโลก   อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย      

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถาหยวน” 

  
20.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 635   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.50  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

09 - 13 Aug 2019  24,999  24,999 24,999 7,900 7,900 

11 - 15 Oct 2019  24,999  24,999 24,999 7,900 7,900 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเปน
สําคัญ *** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี   

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–
3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาไมเขารานชอป ดังน้ี  รานเคร่ืองสําอางค รานชาอูหลง  ศูนยปะการัง
แดง  รานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 500 บาทตอราน*** 

*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 

ราคาทัวรรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS ขาไปทานละ 30 กก.  ขากลับทานละ 
30 กก 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
10.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทได
ทําไว ) 

 



 

 

 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
7.คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยที่ตองการอยูเกิน 30 วัน 
8.คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  25 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน  
9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว 



 

 

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
พํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะ
พํานักในประเทศไตหวันเกิน 30 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซา
ตามปกติ) 

หมายเหตุ   ***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย เลมสีน้ําเงิน ยังตองขอวีซาเขา
เมืองปกติ*** 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน มีดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศไตหวัน
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัท
จะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
2.กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน 
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 


