
 

 

รหัสทัวร 1900040 
ทัวรไตหวัน เถาหยวน 4 วัน 3 คืน (TG) 
หมูบานสายรุง   ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต  ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยาน
แหงชาติเยหลิ่ว   หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น   ตึกไทเป 101   วัดพระถังซัมจ๋ัง   อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมูบานสายรุง –  
ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต  

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

07.10  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG634 
(**เฉพาะวันท่ี 25-28 กรกฎาคม 2562 ไฟลทขาไป TG632  08.25 – 13.05 น.**) 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

11.50  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน                                        
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    (1) 
นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง Rainbow Village หมุบานสายรุงน้ีเปนหน่ึงใน
หมูบานจํานวนมากท่ีสรางข้ึนเพื่อใหทหารและครอบครัวของพรรคกกมินต๋ังท่ีล้ีภัยมาอยู
ท่ีไตหวัน สรางแบบงายๆในเร็วๆ จึงมีสภาพที่ไมคอยนาอยูนัก โดยแทบท้ังหมดไดถูก
ทําลายและปรับเปล่ียนเปนท่ีอยูอาศัยที่ทันสมัยเชนอาคารอพารทเมนกันไปจนเกือบจะ
หมดแลว โดยในระหวางท่ีไดเร่ิมมีการร้ือถอนน้ันไดมีทหารเกาท่ีช่ือวา Huang Yung–
Fu ไดออกมาวาดลวดลายตางๆดวยสีสันสดๆ ตามผนังและกําแพงของหมูบานท่ี
เกือบจะรางผูคน มีท้ังตัวหนังสือ ตัวการตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือนการวาดของ
เด็กๆ แตกลับใหอารมณเหมือนงาน Surreal มากกวา จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ใกลเคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกตอๆกันไปจนมีช่ือเสียงในระดับประเทศ  มีการประกาศ
จากทางรัฐบาลใหเปนพื้นท่ีอนุรักษเอาไว ปจจุบันจึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังของเมือง
ไทชุง ท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเย่ียมเยือนกันมากมายโดยเฉพาะในวันหยุด จากน้ันนํา



 

 

ทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจี่ย ไนทมารเก็ต ท่ีมีสินคาหลากหลายใหทานเลือกสรร ซ่ึงถือไดวา
เปนตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบู ชาบู สไตลไตหวัน 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก INHOUSE  HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่ 2 ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – ชาอูหลง –  
วัดจงไถซานซ่ือ – ตลาดซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม      (3) 
จากน้ันนําทาน ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน ต้ังอยูในเขตซันมูนเลก เนช่ันแนล
ซีนิกแอเรีย ซ่ึงการทองเท่ียวไตหวันไดกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะ
เมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ จากผืนน้ําสูยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600–2000 เมตร มีความยาว 
33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลาย
พระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซ่ึงเปนท่ีมาของนามอันไพเราะวา “สุริยัน–จันทรา” 
จากน้ันนําทาน นมัสการอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีไดอัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง 
เม่ือป ค.ศ. 1965  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     (4) 
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงจ้ือและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) 
ซ่ึงถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซ่ือสัตย แวะ ชิมชาอูหลง ที่ขึ้นช่ือ
ท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวย ละลายไขมันและเปนของฝากท่ีคนไทย
นิยมซ้ือกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเปนวัดท่ี
ทันสมัยที่สุดในไตหวัน งบประมาณสรางกวาหม่ืนลานบาท มีความสูง 150 เมตร 
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสรางแข็งแกรงมาก เม่ือป 1999 
เกิดแผนดินไหวอยางแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมูบานหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต
วัดน้ีกลับไมเปนอะไรเลยสรางความศรัทธาใหกับชาวไตหวันมากมีหองเรียนกวา 1,000 
หอง เพ่ือใหพระสงฆไดศึกษา พระธรรม นําทานไปชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคน



 

 

ไทยเรียกวา  “สยามสแควรเมืองไทย” มีท้ังแหลงเส้ือผาแบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป�า 
ของฝากคนท่ีทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ีดังของญ่ีปุ�น 
รวมท้ังยี่หอตางๆ เชน NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตในสวนของ
ราคาที่ประเทศไตหวัน ถือวาถูกท่ีสุดในโลก   อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย    

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
 

วันที่ 3 ไทเป –รานพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น –  
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาลิฟทชมวิวช้ัน 89) 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม     (5)  จากน้ันนําทาน รานพาย
สับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไป
ท่ัวโลก ใหทานไดเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตหวัน พายไสสัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีก
มากมาย จากน้ันนําทุกทานเย่ียมชม  อุทยานแหงชาติเยหล่ิว คาบสมุทรทางเหนือของ
ไตหวันท่ีทุกทานจะตองประหลาดใจกับชายหาดท่ีมีหินสวยรูปรางแปลกตามากมายท่ีเกิด
จากการกัดเซาะของน้ําทะเลและสายลมท่ีปะทะมานับพันๆปไฮทไลทท่ีทุกทานไมควร
พลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ท่ีโดงดังไปทั่วโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารทองถ่ิน + ซีฟู�ด      (6) 
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ซ่ึงเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแตสมัย
กษัตริยกวงสว้ี แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุด
ทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไป
เหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจํา จนกระท่ังมี การใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทํา
ภาพยนตร “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อูเหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร ไดดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมากใหเดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟم�นจึงกลับมาคึกคัก
และมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง จากน้ันนําทานเดินทางสู  ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 
89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียัง
มีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 
ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานข้ึนลิฟตท่ีมีความเร็ว
ท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาที 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา      (7) 



 

 

รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูข้ึนช่ือของไตหวัน “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโชวฝมือเชฟดวย
การใชแผนแป�งเน้ือเนียนนุมอรอย กับไสท่ีปรุงอยางลงตัว และจับเปนจีบปด 18 จีบอยาง
สวยงาม ทานคูกันกับซอสสูตรเฉพาะ กอนรับประทานตองจ้ิมใหน้ําซุปไหลออกมา แลว
ทานไปท้ังคํา” 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  NTP NEW TAIPEI  HOT SPRING HOTEL  หรือระดับ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 
ศูนย GERMANIUM – วัดหลงซานซ่ือ – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – TAIPEI FISH 
MARKET – DUTY FREE – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน –  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม                                          
จากน้ันนําทานเย่ียมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM 
POWER  เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับ
สภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลด
อาการปวด  นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ (Lungshan Temple) เปนหน่ึงในวัดท่ี
เกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุ
เกือบ 300 รอยปแลว สรางข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชวงปค.ศ. 1738  เพื่อเปนสถานท่ี
สักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลาย
กับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปน
วัดสไตลไตหวัน นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเปนแหลงรวม รูปภาพ 
ส่ิงของตางๆ ท่ีเปนประวัติแทบท้ังหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแตสมัยท่ี
ยังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสูตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับ
การเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ช่ัวโมง 
บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  ณ TAIPEI FISH MARKET 
ตลาดปลาแหงน้ีเปนแหลงรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน หรืออีกช่ือท่ีเรียก
กันมาอยางคุนหูวา  Addiction Aquatic Development หรือเรียกยอๆ วาตลาด 
ADD สถานที่แลนดมารคอีกหน่ึงแหงของไตหวัน เปดตัวอยางเปนทางการหลังจากการ



 

 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดเดิมเม่ือป 2012 ซูเปอรมารเก็ตสไตลญ่ีปุ�นขนาดใหญอาณาจักรแหง
อาหารสดใหมท้ังของทะเล, ผัก, ผลไมและขนมตางๆ ท่ีจัดใหบริการเปนโซนของแตละ
ประเภทอาหารจํานวนมากมายภายใตหลังคาเดียวกัน ท้ังน้ีคยังสามารถเลือกของสดจาก
โซนตางๆ มาใหครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดอีกดวย 
จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสินคา ณ รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนด
เนมช้ันนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเปนพิเศษ   นําทานชอปปم�ง
ท่ี  MITSUI OUTLET ภายในหางเอาทเล็ทแหงน้ีจะมีการแบงพื้นท่ีไวท้ังสวน IN 
MALL และ OUT MALL ดวยพื้นท่ีใหบริการจากแบรนดช้ันนําท่ัวโลกกวา 220 แบรนด
ไมวาจะเปน Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, 
LACOSTE และอ่ืนๆ อีกมากมาย  โดยจะมีการแบงพ้ืนท่ีดานในใหเปนสวนของรานคา
ตางๆ และศูนยอาหารขนาดใหญเทียบเทาซูเปอรมารเก็ต 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถาหยวน” 

20.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAY  เท่ียวบินท่ี  TG635   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.50  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
06 - 09 Apr 2019  23,999 23,999 23,999 8,900 6,900 
25 - 28 Jul 2019  22,999 22,999 22,999 8,900 6,900 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :   
รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ  
โปรดทราบเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี : โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมท่ี
พัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทาง
อยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาไมเขารานชอป ดังน้ี  รานเคร่ืองสําอางค รานชาอู
หลง  ศูนยGERMANIUM   
รานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 500 บาทตอราน**** 
*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ  
(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได) 

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ 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 

         – การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ  
            สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000บาท 
         – คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท  
            (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว ) 



 

 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 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 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา  25 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 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 
9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว  

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
       ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการ
พํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะพํานักใน
ประเทศไตหวันเกิน 30 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 

หมายเหตุ  
***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย เลมสีน้ําเงิน ยังตองขอวีซาเขาเมืองปกติ*** 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน มีดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการออก
เอกสารดังกลาว) 
2.ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวันได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปน
ผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2.กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
การพํานักระยะส้ัน 
3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน 
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

 


