
 

 

รหัสทัวร  DKC2000594   
ทัวรไตหวัน อุทยานแหงชาติทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (VZ) 
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกช้ัน 89) – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – พิพิธภัณฑเหมืองแร
ทองคําจินกวาสือ – น้ําตกชือเฟم�น – เมืองอ๋ีหลาน - เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแหงชาติ
ทาโรโกะ – หนาผาชิงสุย – หาดหินชีซิงถัน – ยานซีเหมินติง - รานพายสับปะรด – 
ตลาดปลาไทเป – ชาอูหลง – น้ําพุรอนซินเป�ยโถว – สะพานแหงความรักต้ันสุย – 
ถนนโบราณต้ันสุย - COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเชาเหมาคง – วัดซ่ือ
หนาน 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิสนามบินเถาหยวน 

2  
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน 89) – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – 
พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือ –  
น้ําตกชือเฟم�น – เมืองอ๋ีหลาน         

3  เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – หนาผาชิงสุย – หาดหินชี
ซิงถัน – ยานซีเหมินติง 

4  
รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ชาอูหลง – น้ําพุรอนซินเป�ยโถว – 
สะพานแหงความรักต้ันสุย –  
ถนนโบราณต้ันสุย 



 

 

5  COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเชาเหมาคง – วัดซ่ือหนาน –
  สนามบินเถาหยวน – ทาอากศยานสุวรรณภูมิ            

อัตราคาบริการ 

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

11 - 15 Apr 2020 26,999 26,999 26,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020 26,999 26,999 26,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020 26,999 26,999 26,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020 26,999 26,999 26,999 6,000 6,500 

11 - 15 Apr 2020 26,999 26,999 26,999 6,000 6,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิสนามบินเถาหยวน 

12.00  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร Q สายการบิน  VIETJET AIR (VZ) โดยมี
เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้น
เคร่ือง 

14.35  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการ
บิน  VIETJET AIR (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ3564  (นํ้าหนักกระเป�า
สัมภาระทานละ 20 กก.)    (ไมมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.30  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  ประเทศไตหวัน  (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 3 ชั่วโมงคร่ึง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง)   (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย)   



 

 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็ค
สัมภาระแลว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบ BOX SET   พรอมชานม     (1) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   

วันที่ 2 
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกช้ัน 89) – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – 
พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือ –  
น้ําตกชือเฟم�น – เมืองอ๋ีหลาน         

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม        (2) 

 

นําทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 
บาท) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตรเปนสัญลักษณของเมืองไทเปท่ีน่ียังมี
จุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกดวยภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนัก
กวา 900 ตันทําหนาท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนํา
ทานข้ึนลิฟตท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลกดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร
ตอนาที  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตท่ีน่ี
เคยเปนแหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีชื่อเสียงแตหลังจากประเทศญี่ปุ�นไดเขา
ครอบครองไตหวันและสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดจากไปท่ีแหงน้ีก็เหลือไว
เพียงแคความทรงจําในอดีตท่ีเคยเฟم�องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา
และเม่ือป 1989 จ่ิวเฟم�นไดกลับฟم�นข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีการใช
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร“เปยฉิงเฉิงช่ือ”และ
“อูเหยียนเตอะซันชิว”ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณอาหาร
พื้นเมืองรสเลิศพรอมของท่ีระลึกนารักๆตลอดทางเดิน 

  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร          (3)    

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือ (JinGua Shi 
Gold Museum Park) พิพิธภัณฑท่ีใหท้ังความรู และเปน
สวนสาธารณะท่ีสวยงามสําหรับการพักผอน พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจิ
นกวาสือนับเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร, วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางมาก พิพิธภัณฑจินกวาสือยัง
ไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกต้ังแตป 2002 อีกดวย ไฮไลทเดนกับทองคํา
บริสุทธิ์ 999 pure gold ขนาดยักษน้ําหนักกวา 220 กิโลกรัม 
มูลคาประมาณ 7.8 ลานเหรียญสหรัฐ ใหคุณสามารถลองยกกอน
ทองคําพรอมป�ายกํากับ หากคุณสามารถยกข้ึนไดจะใหนํากลับบานไป
เลย   นําทานเดินทางสู น้ําตกซือเฟم�น (Shifen Waterfall) น้ําตกท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของไตหวัน เสนทางน้ําตกเปนสวนหนึ่งของแมน้ําจ้ีหลง
(Keelung River) แมน้ําเสนสําคัญท่ีใหญและยาวท่ีสุดทางตอนเหนือของ
ไตหวัน ในวันท่ีอุณหภูมิลดต่ําจะเกิดหมอกหนาสีขาวปกคลุมท่ัวพื้นท่ีของ
แองน้ําตกคลายผืนผาสีขาวแตหากวันท่ีมีแดดจาทองฟ�าโปรงจะเกิดสายรุง
สวยงามทําใหสระน้ําของนํ้าตกซือเฟم�นมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “สระสายรุง” 
น้ําตกซือเฟم�นยังงดงามไมแพนํ้าตกอ่ืนๆ จนไดรับการขนานนามวา “ไนแอง
การาแหงไตหวัน” (Taiwan’s Niagara Falls) เน่ืองดวยลักษณะของ
ขอบนํ้าตกโคงรูปเกือกมาและมีน้ําไหลลงสูแองน้ําขนาดใหญคลายกับ
น้ําตกไนแองการาของประเทศสหรัฐอเมริกาน่ันเอง  จากน้ันนําทาน
เดินทางสู เมืองอ๋ีหลาน (Yilan) เปนเทศมณฑลหน่ึงของประเทศไตหวัน 
ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีภูเขาลอม 3 ดานและอีกดาน
หน่ึงคือทะเลแปซิฟค อยูติดกับไทเปจึงมักถูกเรียกวาเปน “สวนหลังบาน” 
ของไทเป เพราะคนในเมืองมักมาพักผอนกับบรรยากาศสบายๆ ใกลชิด
ธรรมชาติกันท่ีน่ีเน่ืองจากเดินทางสะดวกไมวาจะใชรถยนตหรือรถไฟก็ใช
เวลาราว 1 ช่ัวโมงเทาน้ัน   

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร      (4)    

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   พรอมแชน้ําแรในหองพักสวนตัว 



 

 

ใหทานอิสระและพักผอนตามอัธยาศัย พรอมแชน้ําแรเพื่อผอนคลายจาก
การเหน่ือยลามาท้ังวัน ซึ่งน้ําแรเจียวซีเปนที่ ท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา
เพราะมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เปนน้ําแรที่ใสสะอาด ชวยบํารุงผิวใหเนียนนุม 
ท่ีน่ีจึงเปนท่ีอาบน้ําแรท่ีโดงดัง และมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตหวัน 

วันที่ 3 เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – หนาผาชิงสุย – หาด
หินชีซิงถัน – ยานซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม        (5) 

นําทุกทานออกเดินทางมุงหนาสู เมืองฮวาเหลียน (Hualien) (โดยน่ัง
รถไฟไป-กลับ สูเมืองฮวาเหลียน) คือมณฑลท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน ต้ังอยู
บนภูเขาฝم�งทะเลตะวันออกของไตหวัน เปนจุดเร่ิมตนของทางรถไฟสายฮวา
เหลียน-TAITUNG มณฑลฮวาเหลียนมีชื่อเสียงมากในเร่ืองการทองเท่ียว 
มีจุดทองเท่ียวหลักๆ ไดแก อุทยานแหงชาติทาโรโกะ และ อุทยานแหงชาติ 
YUSHAN และในบริเวณรอบๆ 

**หมายเหตุ** ใหทุกทานเตรียมของใชจําเปนติดตัวไปดวยนะคะ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร          (6) 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) 
หรือท่ีชาวไตหวันเรียกวา “ไทหลูเกอ” เขาหินออนความงามธรรมชาติ
ประจําฝم�งตะวันออกของไตหวัน สุดยอดสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ข้ึนช่ือยอดฮิตติด 1 ใน 3 ของไตหวัน  ภายในมีท้ังถ้ํา, น้ําตก, น้ําพ,ุ ลํา
ธาร, จุดชมวิวตางๆ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ทุกทานสามารถเดินเลนได ชม
นก ชมไมตลอดขางทางรวมถึงสายน้ําเขียวมรกตของแมน้ําหล่ีวูท่ีตัดผาน
กลางหุบเขา และภูมิทัศนภูเขาหินออนสุดอลังการที่มีลักษณะเปนหุบเขา



 

 

ลึกราว 18 กิโลเมตรถือเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ีงดงามของ
เอเชีย  จากน้ันนําทานเดินทางสู หนาผาชิงสุย (Qingshui Cliff) จุดชม
วิวริมมหาสมุทรแปซิฟกริมหนาผาท่ีมีความสูงท่ีสุดในไตหวันถือเปน 1 ใน 
8 ของธรรมชาติท่ีเปนส่ิงมหัศจรรยของไตหวัน  นําทานเดินทางสู หาดหิน
ซีซิงถัน (Qixingtan Scenic Area) หรืออีกช่ือหน่ึงวา ทะเลสาบเจ็ด
ดาว (seven star lake) หาดท่ีน่ีจะเต็มไปดวยหินและกอนกรวด ทําให
ชายหาดท่ีน่ีดูไมเหมือนใคร แถมยังทอดยาวสวยโคงเปนรูปพระจันทร และ
เปนทองน้ําเดียวกับมหาสมุทรแปซิฟกอีกดวย   จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ยานซีเหมินติง(Ximending) เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ 
แหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยสวรรคของนักช็อปของเหลาวัยรุนไตหวัน มี
รานคาของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย อิสระทานชอปปم�งสินคา
หลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย     
พิเศษ!! รับฟรี ชานมไขมุกแนนๆ ตนตํารับไตหวัน ทานละ 1 แกว 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   เมนู บุฟเฟตชาบุ ชาบู สไตล
ไตหวัน        (7)    

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

วันที่ 4 รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ชาอูหลง – น้ําพุรอนซินเป�ยโถว 
– สะพานแหงความรักต้ันสุย – ถนนโบราณต้ันสุย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม         (8) 

 

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี รานขนมพายสับปะรด ซ่ึงเปนขนมช่ือดังของ
ไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก อิสระใหทุกทานไดลอง
ทานและเลือกซ้ือขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทาน
ไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย ขนมพายเผือก เปนตน  นําทาน



 

 

เพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic 
Development ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของ
ญี่ปุนแตไมตองไปถึงญี่ปุ�น ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหาร
ทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชิมหรือเลือกซ้ือไดตาม
อัธยาศัย นําคณะทานแวะ ชิมชาอูหลง เปนชาตนตํารับ เปนท่ีนิยมของคน
รักสุขภาพและข้ึนช่ือของชาวไตหวัน ท่ีทานสามารถนําเปนของฝากใหแก
ทางบานได   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    เมนู พระกระโด
กําแพง         (9) 

 นําทานเดินทางสู เมืองบอน้ําพุรอนซินเป�ยโถว (Xin-Beitou Hot 
Spring) เปนยานเมืองใหมของเป�ยโถวที่มีช่ือเสียงดานบอน้ําพุรอน แหลง
ทองเท่ียวตากอากาศยอดนิยมของชาวไทเป มีทั้งหองอาบน้ําสาธารณะ บอ
แชเทา รานน้ําชา คาเฟ� และรานอาหารตางๆ ต้ังอยูทามกลางความ
สวยงามของธรรมชาติ   นําทานเดินทางสู สะพานแหงความรักต้ันสุย 
(Tamsui Lover’s Bridge) เปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมท่ีมีชื่อเสียง
ของเมืองต้ันสุย เปดทําการเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2003 จึงเปนท่ีมา
ของช่ือสะพานแหงน้ี  หลังจากน้ันนําทานสู ถนนโบราณต้ันสุย (Tamsui 
old street) ใหทานไดอิสระในการเลือกซ้ือสินคา ท้ังเส้ือผา รองเทา 
และของทานเลน ซ่ึงเปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ มากมายให
ทานไดเลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาชอปปم�งของทาน 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   

วันที่ 5 COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเชาเหมาคง – วัดซ่ือหนาน –
  สนามบินเถาหยวน – ทาอากศยานสุวรรณภูมิ            

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม        (10) 

นําทุกทานแวะราน COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสําอางครวมถึงพวกยา / นา



 

 

มัน / ยานวดท่ีขึ้นช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี  นํา
ทานเย่ียมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM 
SHOP  เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึง
สามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต
ดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    เมนู อาหารทะเลสไตล
ไตหวัน        (11) 

นําทุกทานสัมผัสประสบการณ  น่ังกระเชาเหมาคง (Maokong 
Gondola) เปนกระเชาสําหรับนั่งข้ึนเขาเหมาคงซ่ึงเปนอีกหน่ึงแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของเมืองไทเป พบกับความต่ืนเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟ�า
เหมาคง กอนโดลา ท่ีพาคุณโลดแลนเหนือเมืองไทเป สัมผัสวิวทิวทัศนของ
เมืองไทเปไดจากบนกระเชา ท่ีลอยอยูบนความสูงเกือบ 300 
เมตร  จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง  วัดซ่ือหนาน(Zhinan Temple) 
เปนวัดเกาแกขนาดใหญท่ีต้ังอยูบนเชิงเขาโฮวซาน(Houshan)ท่ีแปลวา
ภูเขาลิง มองเห็นโดดเดนแตไกล สรางข้ึนต้ังแตปค.ศ. 1882 มี เทพลู ต
งปง(LüDongbin)เปนพระประธานในอาคารวิหารหลัก ซ่ึงเปนหน่ึงใน 8 
เทพตามความเช่ือของลัทธิเตาประจําอยูท่ีประตูทางทิศใตของสวรรคหรือ 
ซ่ือหนาน ซ่ึงเปนท่ีมาของช่ือวัด บนลานของวิหารเปนจุดชมวิวเมืองไทเปท่ี
สวยงาม 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ
สูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.30  ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการ
บิน  VIETJET AIR (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ3565  (น้ําหนักกระเป�า
สัมภาระทานละ 20 กก.)     (ไมมีอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

23.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังนี้จะข้ึนอยู
กับลูกคาเปนสําคัญ*** 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี: โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 
100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัท
จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมท้ังใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง 

*** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีลูกคาไมเขารานชอป ดังน้ี  รานเคร่ืองสําอางค รานชาอูหลง
ศูนยGERMANIUM รานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทาน
ละ 500 บาทตอราน*** 

*** หมายเหตุในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไม
สามารถเล่ือนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 



 

 

7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน VIETJET AIRLINEขาไปทานละ 20 กก.  ขา
กลับทานละ 20 กก 

8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

10.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตาม
กรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว ) 

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.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี) 

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

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
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 พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบ
สําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป–กลับ) 

4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว 
ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ัง
กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

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 ปจจุบันหากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและ
ภาษีน้ํามันปรับสูงข้ึนบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบิน
และภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว 

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชใน
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***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทยเลมสีน้ําเงินยังตองขอวีซา
เขาเมืองปกติ*** 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ไตหวัน มีดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปน
ผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักใน
ประเทศไตหวันได 

(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก 
โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวย
มาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขา
ขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 



 

 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

 


