
 

 

รหัสทัวร 1900053 
ทัวรไตหวัน จิ่วเฟน ไทเป ซีเหมินติง 3 วัน 2 คืน (TG) 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว  
ฉือเฟم�น   หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น   ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน   ตึกไทเป101    
ตลาดซีเหมินติง 

 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค –  
วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง 

05.30  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
เคานเตอร D   
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

08.25  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG632   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.05  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน   
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลวน้ัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารช่ือดัง  DIN TAI FUNG  เมนูเส่ียวหลงเปา   (1) 
นําทานตะลุยทาน เมนูข้ึนช่ือของไตหวัน เส่ียวหลงเปา รานดัง ณ รานตนตํารับ ท่ี DIN TAI 
FUNG ท่ีเปนท่ีนิยมและเปนอีกหน่ึงรานท่ีมีรสชาติดีท่ีอรอยท่ีสุด ซ่ึงเชฟจะทําแผนแป�งเน้ือ
เนียนนุมอรอย กับไสท่ีปรุงรสอยางลงตัว และจับเปนจีบปด 18 จีบอยางสวยงาม ทานคูกัน
กับซอสสูตรเฉพาะ กอนรับประทานตองจ้ิมตัวแป�งใหน้ําซุปไหลออกมา แลวทานไปท้ังคํา 
รานน้ีมีสาขาท่ีเมืองไทย ต้ังอยูท่ีเซ็นทรัลเวิลด ซ่ึงสายกินหลายทานท่ีล้ิมรสแลวตางพูดเปน
เสียงเดียวกันวา “รสชาติข้ันเทพ” จากน้ันนําทานพักเพื่อยอยอาหาร ณ อนุสรณสถานเจียง
ไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนท้ังหลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันท่ีปกก่ิง 
งดงาม มีอาณาเขตท่ีกวางขวาง นาทองเท่ียวเปนอยางมาก พิเศษ!!พาทุกทานไปชิม ชา
ไขมุก ราน CHUN SHUI TANG รานชาไขมุกตนตําหรับรานแรกของไตหวัน มีช่ือเสียงโดง
ดังมาต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงท่ีน่ีเขาจะทําไขมุกท่ีมีความนุมละมุนล้ิน ใหมสดทุกวัน 
จากน้ันนําทานไป วัดหลงซานซ่ือ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในไตหวัน ซ่ึงข้ึนช่ือวาสวยงามท่ีสุดใน
ไตหวันดวยเชนกัน นําทานเยือนแหลงชอปปم�ง และแหลงชิมอาหารเลิศรสมากมาย ท่ี ตลาดซี



 

 

เหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา  “สยามสแควรเมืองไทย” มีท้ังเส้ือผาแบรนดเนมสไตลวัยรุน 
กระเป�า ของฝากคนท่ีทานรัก รองเทาย่ีหอตาง เร่ิมตนนําทานชิม รานไกทอด HOT – 
STAR  ไกทอดช้ินโต (ใหญเทาหนา) เปนรานไกทอดท่ีตอนน้ีใครมาเที่ยวไตหวันก็ตองมาชิม 
และไฮทไลทอีกอยางหน่ึงน่ัน คือ บะหม่ีอาจง นําทานตอคิวเพื่อล้ิมรสบะหม่ีช่ือดัง บะหม่ีอา
จงจะมีลักษณะของน้ําซุปท่ีขนๆคลายๆกับกระเพาะปลาเสริมรสชาติดวยจ๊ิกโฉวจะไดรสชาติ
ท่ีลงตัวมาก จะเห็นไดถึงผูคนที่ยอมตอแถวเพื่อซ้ือกัน แตถึงจะมีการตอแถวก็ไมตองกังวล 
เพราะรานน้ีเขามีพนักงานมากพอท่ีจะทําใหไมตองรอนาน ปดทายดวยน้ําแปลกแหวกแนว 
เมืองไทยหาทานไมไดแนนอน น่ันก็คือ น้ํามะระขาว ท่ีแปลกและนาลองเปนอยางมาก ใคร
จะเช่ือวาน้ํามะระเปนจะเปนท่ีนิยมของคนยานน้ี มะระขาว มีสรรพคุณมากมายท่ีเราก็รูกันดี 
เร่ืองของรสชาติ ทุกทานอาจจะคิดวาขม แตไมขมมากอยางท่ีคิด เปนอีกหน่ึงเคร่ืองด่ืมท่ี
นาสนใจ และหากทานไหนยังอยากลองชิมเมนูพิเศษรานอ่ืนๆซึ่งบอกไดเลยมีมากมายหลาย
รานจริงๆ ปลอยใหทุกทานอิสระเลือกหารานโปรดเมนูแปลกตามอัธยาศัย นอกจากน้ันทาน
ยังสามารถชอปปم�งสินคาอ่ืนๆไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนูไกทอด HOT STAR +บะหม่ีอาจง และ
น้ํามะระขาว  (2) 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ  XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 2 D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – ฉือเฟم�น – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – 
ตลาดนัดกลางคืนซ่ือหลิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม  (3) 
นําทานเย่ียมชม โรงงานพายสับปะรด พรอมทํา DIY ซ่ึงพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของ
ไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก ทุกทานจะไดชมต้ังแตข้ันตอนการ
เพาะปลูกสับปะรดช่ือดัง จนถึงขั้นตอนการทําขนมรสเลิศ อิสระใหทุกทานไดลองทํา ขนม
พายสับปะรดดวยตัวทุกทานเอง ใหทานไดเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไตหวัน เคกไส
สับปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย จากน้ันนําทุกทานเย่ียมชม  อุทยานแหงชาติเยหล่ิว 
คาบสมุทรทางเหนือของไตหวันท่ีทุกทานจะตองประหลาดใจกับชายหาดท่ีมีหินสวยรูปราง
แปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและสายลมท่ีปะทะมานับพันๆป ไฮท
ไลทท่ีทุกทานไมควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ท่ีโดงดังไปท่ัวโลก  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน YELIU SEAFOOD RESTAURANT    (4) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ฉือเฟم�น  เปนหมูบานโบราณท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว กลางหมูบาน
มีทางรถไฟพาดผาน มีอาหารทองถ่ินรถชาติดี มีน้ําตก Shifen ท่ีย่ิงใหญอลังการสวยงาม
มาก ใครท่ีแวะมาเท่ียวท่ีหมูบานน้ีนอกจากจะไดเท่ียวน้ําตกแลว ยังไดเพลิดเพลินกับการ
ปลอยโคมลอย (คลายโคมย่ีเปง) และทานของอรอยๆ ไดตลอดสองขางทาง โคมลอยของ
ไตหวัน มีช่ือวา “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐข้ึนโดยขงเบง ท่ีปรึกษาดานการทหารคนสําคัญใน
ประวัติศาสตรยุคสามกก เพื่อใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารของกองทัพต้ังแตเม่ือคร้ังอดีต ปจจุบัน
จะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จัดข้ึนทุกปในวันหยวน
เซียว คือวันท่ี 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซ่ึงเปนคืนท่ีพระจันทรเต็มดวงคร้ังแรกใน
รอบปหลังผานพนตรุษจีน คลายกับเปนวันสงทายเทศกาลตรุษจีนน่ันเอง  นําทานเยี่ยมชม 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตท่ีน่ีเคยเปนแหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีช่ือเสียงแตหลังจาก
ประเทศญี่ปุ�นไดเขาครอบครองไตหวันและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดส้ินสุดลง ทุกทานจะได
สัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพรอมของท่ีระลึกนารักๆตลอดทาง 
นําทานชิม ขนมพื้นเมืองสุดแสนอรอย "ไอติมโรตีถ่ัวตัด”  จากน้ันนําทานเดินทางสู  ตลาด
กลางคืนซ่ือหลิน เปนหน่ึงในตลาดไนทมารเก็ตท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของเมืองไทเป โดยจะ
แบงออกเปน 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเกาซ่ึงมักจะเปนรานอาหารและขนมมีท้ัง
แบบแผงลอยและท่ีเปนรานเล็กๆ เกือบ 500 รานคา ท่ีเนนขายอาหารแบบทองถ่ินของ
ไตหวันสไตล Street Food ตางๆ นําทุกทานชิม ไสกรอกเชียงฉาง ลักษณะคลายกับไส
กรอกอีสานแตรสชาติตางจากไสกรอกอีสานมาก เปนท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีโอกาสได
ไปท่ีตลาดแหงน้ี จากน้ันพาทานชิมอีกหน่ึงไฮทไลท  คือ ขนมปงไสหมู / เน้ือ ท่ีเขาจะยางใน
โอง มีความหอมนาทานมากๆ ตัวแป�งมีความนุม สวนไสดานในมีท้ังหมู และ เน้ือ ใหทานได
ลองชิม พิเศษ!! เชิญทานชิม น้ําฟก เปนเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมเปนอยางมากของคนไตหวันและ
นักทองเท่ียว บอกเลย หามพลาด!!! และนอกจากน้ียังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดใหทาน
เลือกรับประทานกันอยางจุใจ   เชน ปลามึกยาง, หอยทอด, ไกทอด, ขาวขาหมู, และชา
ไตหวันตางๆ เตาหูเหม็นท่ีเปนของข้ึนช่ือ เปนตน อีกโซนของตลาดจะเปนตรอกซอกซอย
แยกยอยรอบๆอาคารตลาดน้ี จะขายของผสมกันไปท้ังรานอาหาร คาเฟ� รานขายของเลน 
ของฝาก เส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองสําอางค เคร่ืองประดับ ของใชเด็ก ของท่ีระลึก โรง
ภาพยนตร รานคาราโอเกะ และอ่ืนๆ ทั้งเปนแบรนดนานาชาติและรานทองถ่ินดวย 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนู ไสกรอกเชียงฉาง +ขนมปงไสหมู / 
เน้ือ+น้ําฟก    (5) 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) – ตลาดซีเหมินติง – 
DUTY FREE –   สนามบินเถาหยวน – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม     (6)  
นําทุกทานเยี่ยมชม  ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมี
ความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือน
เวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานข้ึนลิฟตท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตรตอนาที 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู MALA SHABU    (7) 
 นําทานเดินเลน ตลาดซีเหมินติง อีกคร้ัง เพื่อเลือกซ้ือของฝากและเก็บตกเมนูท่ีทานอยาก
ล้ิมลองเพิ่มเติมกอนกลับจากซีเหมินติง นําทุกทาน ชิมชาไขมุกรานดัง TIGER SUGAR 
เปนรานท่ีมีความนิยม จะเห็นไดจากการรีวิวจากบล็อกเกอรตางๆใหคะแนนรานน้ีมาเปน
อันดับ 1 ของชาไขมุกไตหวันเลยทีเดียว   จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสินคา ณ รานคาปลอด
ภาษีท่ี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูก
เปนพิเศษ 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถาหยวน” 

20.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินท่ี TG 635   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.50  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ :รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง  สาย
การบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 



 

 

โปรดทราบเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี : โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมท่ี
พัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทาง
อยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
 

*** หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
17 - 19 May 2019  18,999  18,999 18,999 4,900 5,900 
09 - 11 Aug 2019  18,999  18,999 18,999 4,900 5,900 
11 - 13 Oct 2019  18,999  18,999 18,999 4,900 5,900 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
5. คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7. น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS  ขาไปทานละ 30 กก. ขากลับทานละ 

30 กก 
8. คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9. คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 



 

 

10. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัท
ไดทําไว ) 

 
ราคาทัวรืไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,200 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต  
2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ
ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
7.คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยูเกิน 30 วัน 
8.คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 
 
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 20-30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมี



 

 

อายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
 
การยกเลิกและคืนทาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  25 ทาน(ผูใหญ) 
โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 



 

 

8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัว
เคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว  
เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
   ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการ
พํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะพํานักใน
ประเทศไตหวันเกิน 30 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 
 
 
เอกสารข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน 
มีดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการออก
เอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวันได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปน
ผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
 
คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
การพํานักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
  

  


