
 

 

รหัสทัวร  DKC2000603  
ทัวรไตหวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (VZ) 
วัดจงไถฉานซ่ือ - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถ๋ังซัมจ๋ัง - วัดเหวินอู - เจียอ้ี  
อุทยานแหงชาติอาหลีซัน+รถไฟโบราณ - รานชา 
รานพายสับปะรด-เฟم�งเจี่ยไนตมาเก็ต 
GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท)  
อนุสรณสถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซ่ือ  
ช็อปปم�งซีเหมินติง - COSMETIC – อุทยานเหยหลิว  
ถนนโบบาณจ่ิวเฟم�น – GLORIA OUTLETS 

 

 
วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 

2  วัดจงไถฉานซ่ือ-ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถ๋ังซัมจ๋ัง-วัดเหวินอู-เจียอี้        

3  อุทยานแหงชาติอาหลีซัน+รถไฟโบราณ-รานชา-รานพายสับปะรด-เฟم�งเจ่ียไนตมาเก็ต     

4  
GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) – อนุสรณสถานเจียงไคเชค-
วัดหลงซานซ่ือ-ช็อปปم�งซีเหมินติง  

5  
COSMETIC – อุทยานเหยหลิว – ถนนโบบาณจ่ิวเฟم�น – GLORIA OUTLETS – สนามบินเถาหยวน – 
กรุงเทพฯ                     



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

11 - 15 Apr 2020  24,999 24,999 24,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020  24,999 24,999 24,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020  24,999 24,999 24,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020  24,999 24,999 24,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020  24,999 24,999 24,999 6,000 6,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน 

12.00 น.  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร D  สายการบินเวียตเจ็ต (VZ) โดยมีเจาหนาท่ี
จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

14.35 น.  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบินเวียต
เจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3564    

19.30 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศ
ไตหวัน                                        

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็ค
สัมภาระแลว   

ค่ํา  รับประทาน SETBOX(แซนวิส+ชานม) 



 

 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

วันที่ 2 
วัดจงไถฉานซ่ือ-ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถ๋ังซัมจ๋ัง-วัด
เหวินอู-เจียอ้ี        

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม   

 

 

นําทานเดินทางสู วัดจงไถฉานซ่ือ (Chung Tai Chan Monastery) 1 
ใน 4 วัดใหญของไตหวัน เปนสถานท่ีกดิสิทธิ์เปนแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม มีผูเขาไปเยี่ยมชมสักการะเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีท่ีน่ียังถูก
จัดเปนมหาวิทยาลัยสงฆใหพระสงฆไดศึกษาธรรมอีกดวย วัดน้ีถูก
ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับท่ีออกแบบตึกไทเป 101 ภายนอกอาคาร
บุดวยหินออน มีประตูทางเขาดานในอาคารทําจากทองแดง ภายในวัดเปน
ท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค อยางพระสังกัจจายน ที่มีใบหนา
อ่ิมเอ่ิมดวยรอยย้ิม ผานเขาไปจะมีองคเทพเจาส่ีทิศท่ีชาวจีนเรียกวา “สี
เทียนไตอวง” และดานในองคพระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจามีชื่อจีนวา 
“หน่ีเลอ” สวนทางหองโถงดานขางก็ยังมีทานปรมาจารยต๊ักมอ พระภิกษุ
ชาวอินเดียผูใหกําเนิด นิกายเซนในประเทศจีน และองคเทพเจากวนอู เทพ
เจาแหงความซ่ือสัตย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) 

 จากน้ันนําทุกทาน ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมี
ความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน 
ต้ังอยูในเขตซันมูนเลก เนช่ันแนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการทองเท่ียวไตหวันได
กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหว



 

 

ครั้งใหญเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ 
จากผืนน้ําสูยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600–2000 เมตร มีความ
ยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซ่ึงเปนท่ีมาของนาม
อันไพเราะวา “สุริยัน–จันทรา”  จากน้ันนําทาน นมัสการอัฐิของพระถัง
ซัมจ๋ัง ท่ีไดอัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เม่ือป ค.ศ. 
1965  หลังจากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงจ้ือและศาลเจากวนอู ณ วัด
เหวินหวู (วัดกวนอู) ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหง
ความซ่ือสัตย  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจียอ้ี 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ไกอบโอง)  

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

วันที่ 3 
อุทยานแหงชาติอาหลีซัน+รถไฟโบราณ-รานชา-รานพายสับปะรด-
เฟم�งเจ่ียไนตมาเก็ต     

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม  

 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหล่ีซาน ต้ังอยูในเขตเมืองเจียอ้ี 
ไมใชภูเขาลูกเดียว แตเปนกลุมภูเขา อาหลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหม่ืน
เฮคเตอรมีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพท่ีงดงาม ท้ัง
บรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบายเพราะอยูบนภูเขาสูงอากาศจะ
เย็นกวาดานลาง ในชวงฤดูใบไมผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปดวยดอก
ซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และป�าเขียวขจีอัน
อุดมสมบูรณ นําทาน น่ังรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสอง



 

 

ขาง ซ่ึงเปนอุทยานท่ีมีความสมบูรณอยูมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 แวะ ชิมชาอูหลง ที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวย 
ละลายไขมันและเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปนของฝากชนิด
หน่ึง  จากน้ันนําทาน รานพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของ
ไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก ใหทานไดเลือกซื้อ ขนม
ยอดนิยมของไตหวัน พายไสสัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย จากน้ัน
นําทานสูแหลงชอปปم�งยามเย็น เฝم�งเจ่ียไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่
คึกคักและดังท่ีสุดของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�ง เลือกซื้อ
ส่ิงของท่ีถูกใจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาชอปปم�งของทาน   

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

วันที่ 4 

GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 
720 บาท) – อนุสรณสถานเจียงไคเชค-วัดหลงซานซื่อ-ช็อปปم�งซีเหมิ
นติง  

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM 
POWER  เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึง
สามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต
ดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด นําทานเดินทางสู  ตึกไทเป101 (ไม



 

 

รวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 
เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กัน
การส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานข้ึนลิฟตท่ีมีความเร็วท่ีสุด
ในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาที  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกําแพง) 

 นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ 
ส่ิงของตางๆ ท่ีเปนประวัติแทบท้ังหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไค เช็ค 
ต้ังแตสมัยท่ียังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสูตําแหนงผูนํา
ประเทศ ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนาย
พล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงนี้ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลงซันซ่ือ ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของความเจริญ
ของเมืองไทเปเม่ือในอดีต วัดหลงซันซ่ือเริ่มสรางขึ้นในปค.ศ. 1738 ซ่ึง
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศชิง และสราง
เสร็จในปค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผานไปเกือบ 300 ป วัดหลงซันซ่ือ
ถูกบูรณะใหมหลายหนท้ังจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย
สงคราม แตยังคงไวซึ่งความเปนศิลปะโบราณท่ีสามารถดูไดจาก
สถาปตยกรรมในหลายๆจุด เชน บริเวณลานพื้นท่ีเปนแผนหิน มีการตัดหิน
ท่ีไมคอยจะสมบูรณดีนัก ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 วัดหลงซันซ่ือถูกท้ิง
ระเบิดจนพระอุโบสถไดรับความเสียหายยับเยิน แตปรากฏวา “พระ
โพธิสัตวกวนอิม” ท่ีสถิตอยูดานในน้ันกลับไมไดรับความเสียหายเลย ย่ิงทํา
ใหผูคนเล่ือมใสพากันมากราบไหวมากข้ึนๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระ
โพธิสัตวกวนอิม” เปนพระประธานหลักแลว ดานหลังของพระอุโบสถยังมี
เทพเจาตางๆของลัทธิเตาอีกนับหลายสิบองค มีผูกลาวไววาวัดหลงซันซ่ือ
เปนท่ีรวมเทพเจาองคตางๆไวมากท่ีสุดแหงหน่ึงของไตหวัน  จากน้ันนํา



 

 

ทานสู ซีเหมินติง สถานท่ียอดนิยมของบรรดาวัยรุนไตหวัน รวมถึง
นักทองเท่ียวผูมาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจายสินคาสไตลวัยรุน
มากมาย ท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเป�า, เคร่ืองสําอางหลากหลายย่ีหอ อาทิ 
Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, 
Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมี
รานอาหารในดานความแปลกใหมท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาชอปปم�งของทาน  

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

วันที่ 5 
COSMETIC – อุทยานเหยหลิว – ถนนโบบาณจ่ิวเฟم�น – GLORIA 
OUTLETS – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ                     

เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทุกทานแวะราน COSMETIC ท่ีมีเครื่องสําอางครวมถึงพวกยา / นา
มัน / ยานวดท่ีขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี 
จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติของไตหวัน ต้ังอยูทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป มีลักษณะ
เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล  มีความโดดเดนทางธรณีวิทยากับหิน
รูปรางแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเล ลมทะเล ซ่ึง
ภูมิทัศนหินของ แยหลิว  รูปรางแปลกตา มีลักษณะคลายรูปทรงตางๆ เชน 
รองเทาเทพธิดา เทียน ดอกเห็ด เตาหู  รังผ้ึง และท่ีโดดเดนมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี ถือเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน



 

 

โลก และนําทุกทานถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตลไตหวัน) 

 จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตท่ีน่ีเคยเปน
แหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีช่ือเสียงแตหลังจากประเทศญ่ีปุ�นไดเขา
ครอบครองไตหวันและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดจากไปท่ีแหงน้ีก็เหลือไว
เพียงแคความทรงจําในอดีตท่ีเคยเฟم�องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา
และเม่ือป 1989 จ่ิวเฟم�นไดกลับฟم�นข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีการใช
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิงเฉิงช่ือ” 
และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณ
อาหารพื้นเมืองรสเลิศพรอมของท่ีระลึกนารักๆตลอดทางเดิน นําทาน
เดินทางสู Gloria Outlet (กลอเรียเอาทเล็ตส) หางเอาทเล็ตแหงนี้มี
ท้ังหมด 4 เฟส ซ่ึงขณะน้ีเปดเฉพาะเฟสแรกประกอบดวยรานขายสินคาแบ
รนดดังรวม 102 ย่ีหอ ซ่ึงลดราคาถูกกวาราคาปกติตามทองตลาด ใน
จํานวนน้ีมีสินคาแบรนดเนมท่ีเพิ่งเปดช็อปสาขาในไตหวันเปนครั้งแรก 24 
แบรนด คาดวารานคาจะเปดครบท้ัง 4 เฟส ภายในชวงปลายปพ.ศ. 2561 
นอกจากน้ี ยังมีราน นิชิกิราเม็ง (Nishiki Ramen) ซ่ึงเปนรานราเม็งท่ีโดง
ดังตองจนตองตอแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ�น ท้ัง 7 สาขาในญี่ปุ�นตองตอแถว
รอ 1-2 ช่ัวโมง มาเปดสาขาแรกในไตหวันท่ีหางแหงน้ีอีกดวย 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถาหยวน” 

20.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน VIETJET AIRLINE 
เที่ยวบินที่ VZ3565   

23.25 น.  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 



 

 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งน้ีจะ
ข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

  

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี   

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก 
อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทาน
ทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

  
*** หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกคาไมเขารานชอป ดังน้ี  รานเคร่ืองสําอางค รานชาอู
หลง  ศูนย GERMANIUM  รานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ทานละ 500 บาทตอราน**** 
  

*** หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร 

  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 

  

  

 



 

 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถ
เลื่อนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 

7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน VIETJET AIRLINE ขาไปทานละ 20 กก.  ขา
กลับทานละ 20 กก 

8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

10.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง 1,000,000บาท 

– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตาม
กรมธรรมที่บริษัทไดทําไว) 

  



 

 

ราคาทัวรไมรวม 

 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ัง
เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,900 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินใน
นามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสาร
คือ 

1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)
สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

7.คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยูเกิน 30 วัน 

8.คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

  

 



 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ี
กําหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบ
สําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป–กลับ) 

4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

  

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

          เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวร
แลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวใน
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือ
ทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวา
กรณใีดๆท้ังส้ิน 

  

หมายเหตุ 



 

 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  25 ทาน
(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณี
ความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, 
ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 

9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัว
เคร่ืองบินและภาษีน้ํามันปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว  

  



 

 

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชใน
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชใน
วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพํานัก
ในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูย่ืนประสงคจะพํานักในประเทศไตหวันเกิน 30 วัน 
หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 

หมายเหตุ***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย เลมสีน้ําเงิน ยังตอง
ขอวีซาเขาเมืองปกติ*** 

  

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ไตหวัน มดัีงตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปน
ผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักใน
ประเทศไตหวันได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก 
โรงแรม และอื่นๆ) (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออก
เอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร 
ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวย
มาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขา
ขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

  

                                         

  

  

  

  
 


