
 

 

รหัสทัวร DKC1903271 
ทัวรไตหวัน WINTER TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG) 
หมูบานสายรุง ตลาดฝงเจ่ียไนท ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา พระถังซมัจั๋ง  
วัดเหวินหวู ตลาดซื่อหลินไนทมาเก็ต GERMANIUM POWER ตึกไทเป101  
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซ่ือ ตลาดซีเหมินติง อุทยานเหยหล่ิว หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 

โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พรอมอาหารเชา พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมูบานสายรุง – ฝงเจี่ย
ไนทมารเก็ต  

05.00  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
เคานเตอร D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง 

07.10  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG634  (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง)   

11.50  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวนั (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง
ครึ่ง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
แลว   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันบนบัสแบบ BOX SET  พรอมชานมไขมกุ   (1) 

นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง Rainbow Village หมุบานสายรุงน้ีเปนหน่ึงใน
หมูบานจํานวนมากที่สรางขึ้นเพ่ือใหทหารและครอบครัวของพรรคกกมินตัง๋ที่ล้ีภัยมา
อยูท่ีไตหวัน สรางแบบงายๆในเร็วๆ จึงมีสภาพท่ีไมคอยนาอยูนัก โดยแทบทั้งหมด
ไดถูกทําลายและปรับเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยท่ีทันสมัยเชนอาคารอพารทเมนกันไปจน
เกือบจะหมดแลว โดยในระหวางที่ไดเร่ิมมีการรื้อถอนน้ันไดมีทหารเกาท่ีช่ือวา 
Huang Yung–Fu ไดออกมาวาดลวดลายตางๆดวยสีสันสดๆ ตามผนังและกําแพง
ของหมูบานท่ีเกือบจะรางผูคน มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดู
เหมือนการวาดของเด็กๆ แตกลับใหอารมณเหมือนงาน Surreal มากกวา จนมี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกตอๆกันไปจนมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ  มกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื้นท่ีอนุรักษเอาไว ปจจบัุนจึง
เปนสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทชุง ท่ีมนัีกทองเท่ียวเดินทางมาเย่ียมเยือนกัน
มากมายโดยเฉพาะในวันหยุด จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ท่ีมี
สินคาหลากหลายใหทานเลือกสรร ซึ่งถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญท่ีสุดในไถจง



 

 

เลยทีเดียว 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบู ชาบู สไตลไตหวัน     (2)    

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  INHOUSE  HOTEL TAICHUNG  หรือระดับ
เทียบเทา 

วันท่ี 2 ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถงัซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู – ชาอูหลง – D.I.Y 
พายสับปะรด – ตลาดซื่อหลินไนทมาเก็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม     (3)    

 
จากน้ันนําทาน ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน ต้ังอยูในเขตซันมูนเลก เนช่ัน
แนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการทองเท่ียวไตหวันไดกอต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2000 
เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเมื่อวนัท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ําสูยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600–
2000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ 
ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนท่ีมาของนาม
อันไพเราะวา “สุริยัน–จันทรา”  จากน้ันนําทาน นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ท่ีได
อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เมื่อป ค.ศ. 1965                             

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     (4) 

หลังจากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู (วัดกวน
อู) ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย แวะ ชิมชาอูหลง 
ท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตหวัน มรีสชาติหอม มีสรรพคุณชวย ละลายไขมนัและเปนของ
ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง  จากน้ันนําทานเยี่ยมชม โรงงาน
พายสับปะรด พรอมทํา DIY ซึ่งพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของไตหวัน มรีสชาติ



 

 

กลมกลอมจนเปนท่ีรูจกัไปทั่วโลก ทุกทานจะไดชมต้ังแตขั้นตอนการเพาะปลูก
สับปะรดช่ือดัง จนถงึขั้นตอนการทําขนมรสเลิศ อิสระใหทุกทานไดลองทํา ขนมพาย
สับปะรดดวยตัวทุกทานเอง ใหทานไดทานเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไตหวัน เคกไส
สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย  นําทานไปชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมาเก็ต 
เปนไนทมารเก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเปนไนทมารเก็ตที่มีอายุเกาแกที่สุดของ
เมืองไทเป อายุกวา 200 ป เปนจุดเร่ิมตนของความเจริญของเมืองไทเป เมื่อ คร้ังที่
ชาวฮั่นเร่ิมอพยพมาจากจีนเพ่ือ  มาต้ังรกรากใหมที่เกาะไตหวันต้ังแตสมัยราชวงศ
ชิง สวนถนนดานหนาของหัวซีไนทมารเก็ตก็จะเปนไนทมารเก็ตทั่วไป ท่ีมีขายของทั้ง
ของกิน เส้ือผา รองเทา ตางๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  HIONE HOLIDAY HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

วันท่ี 3 GERMANIUM POWER – ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาลิฟทชมวิวช้ัน 89) – อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม     (5) 

 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM 
POWER  เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับ
สภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่น
ลดอาการปวด  นําทานเดินทางสู  ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 
720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุด
ชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 
ตัน ทําหนาท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานขึ้นลิฟตที่มี
ความเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาที 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา     (6) 

รับประทานอาหารมื้อพิเศษ “เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโชวฝมือเชฟ
ดวยการใชแผนแป�งเน้ือเนียนนุมอรอย กับไสท่ีปรุงอยางลงตัว และจับเปนจีบปด 18 
จีบอยางสวยงาม ทานคูกันกบัซอสสูตรเฉพาะ กอนรับประทานตองจิ้มใหน้ําซุปไหล
ออกมา แลวทานไปท้ังคํา” 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของ
ตางๆ ท่ีเปนประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแตสมัยท่ียัง
เปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสูตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับ
การเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะมีขึ้นทุก 1 
ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ (Lungshan 
Temple) เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป 
ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝู
เจ๊ียนชวงปค.ศ. 1738  เพ่ือเปนสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของ
ชาวจีน มีรปูแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวดัพุทธของจีนแตมีลูกผสมของ
ความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกนัวาเปนวัดสไตลไตหวนั  จากน้ันนํา
ทานไปชอปปم�งสินคา ณ รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซึง่มีสนิคาแบรนดเนม
ช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย ในราคาท่ีถกูเปนพิเศษ   จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง 
ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา  “สยามสแควรเมืองไทย” มท้ัีงแหลงเส้ือผา
แบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนท่ีทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาทิ 
ONITSUKA TIGER  แบรนดที่ดังของญีปุ่�น รวมทั้งยี่หอตางๆ เชน NEW 
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตในสวนของราคาท่ีประเทศไตหวัน ถือวา
ถูกที่สุดในโลก   อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย    

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน    

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  THE LOFT SEASIDE HOT SPRING HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา 

พิเศษใหทุกทานไดแชน้ําแรที่โรงแรม 



 

 

วันท่ี 4 อุทยานเหยหล่ิว – หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – MITSUI OUTLET – สนามบินเถา
หยวน – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม       (7)          

 

นําทุกทานเยี่ยมชม  อุทยานเหยหล่ิว คาบสมุทรทางเหนือของไตหวันท่ีทุกทาน
จะตองประหลาดใจกบัชายหาดท่ีมีหินสวยรูปรางแปลกตามากมายท่ีเกิดจากการกัด
เซาะของน้ําทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปไฮทไลทท่ีทุกทานไมควรพลาดก็คือ
โขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โดงดังไปทั่วโลก  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู  หมูบาน
โบราณจิ่วเฟم�น ในอดีตท่ีน่ีเคยเปนแหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีชื่อเสียงแตหลังจาก
ประเทศญี่ปุ�นไดเขาครอบครองไตหวันและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดจากไปท่ีแหงน้ีก็
เหลือไวเพียงแคความทรงจําในอดีตท่ีเคยเฟم�องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา
และเมื่อป 1989 จิ่วเฟم�นไดกลับฟم�นขึ้นมามชีีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมกีารใชหมูบาน
โบราณจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร“เปยฉิงเฉิงช่ือ”และ“อูเหยียนเตอะซัน
ชิว”ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณอาหารพ้ืนเมืองรสเลิศพรอมของที่
ระลึกนารักๆตลอดทางเดิน        

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารทองถิ่นซีฟู�ด + กุง 
Lobster    (4) 

นําทานชอปปم�งที ่ MITSUI OUTLET ภายในหางเอาทเล็ทแหงน้ีจะมีการแบงพื้นท่ี
ไวท้ังสวน IN MALL และ OUT MALL ดวยพ้ืนท่ีใหบริการจากแบรนดช้ันนําท่ัวโลก
กวา 220 แบรนดไมวาจะเปน Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, 
VANS, Fitflop, LACOSTE และอ่ืนๆ อีกมากมาย  โดยจะมกีารแบงพื้นท่ีดานใน
ใหเปนสวนของรานคาตางๆ และศูนยอาหารขนาดใหญเทียบเทาซูเปอรมารเกต็ 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถาหยวน” 



 

 

20.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG635  (บรกิารอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.50  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ 

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

01 - 04 Dec 2019  18,999 18,999 18,999 4,500 5,900 

20 - 23 Dec 2019  18,999 18,999 18,999 4,500 5,900 

 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การ
เมือง,สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี   
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–
3 วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป   4,500 บาท 
ราคาไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  11,000 บาท 

*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาไมเขารานชอป ดงัน้ี  รานเคร่ืองสําอางค รานชาอู
หลง  ศูนยGERMANIUM  รานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 
500 บาทตอราน**** 



 

 

*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร ทางบริษัทขออนุญาต
เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 

ราคาทัวรรวม 

 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรบั–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS  ขาไปทานละ 30 กก.  ขากลบัทานละ 
30 กก 
8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
10.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัท
ไดทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 

 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ



 

 

ตองการใบกํากบัภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ  
    1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชี
เงินฝาก ประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษทัฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาให
ทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ือง
แจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
7.คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยูเกิน 30 วัน 
8.คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 20-30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอ
สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบรูณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายเุหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลับ) 
4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มฉิะน้ันทาง บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด



 

 

การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน(ผูใหญ) โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว 

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกบัคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
  ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกบัคนไทยท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการ
พํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูยืน่



 

 

ประสงคจะพํานักในประเทศไตหวันเกิน 30 วนั หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองยื่น
ขอวีซาตามปกติ) 

หมายเหตุ  ***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย เลมสีน้ําเงิน ยังตองขอวีซาเขาเมือง
ปกต*ิ** 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมคุีณสมบติัการเขาประเทศไตหวัน มีดงัตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวนั
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวนั (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อ่ืนๆ) (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษทัจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวนั (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัท
จะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
2.กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกนิ 30 วัน 
4.เปนผูท่ีไมมีประวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

  

  

  

 


