
 

 

รหัสทัวร DKC200652 
ทัวรไตหวัน TRENDY TAIWAN TAROKO 5 วัน 4 คืน (VZ) 
เท่ียวครบทุกไฮไลทของเกาะไตหวัน - อุทยานทาโรโกะ - หนาผาชิงสุย - หาดหินซีซิงถัน - น่ังกระเชา
เมาคง – วัดซ่ือหนาน - ชมตึกไทเป 101 (ไมรวมคาลิฟทชมวิวชั้น 89) – บอน้ําพุรอนซินเป�ยโถว - 
สะพานแหงความรักต้ันสุย - พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือ - หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น - น้ํา
ตกซือเฟم�น - รานพายสับปะรด - รานสรอย - รานชา - รานเคร่ืองสําอางค - ชอปปم�งตลาดซีเหมินติง  
ตลาดปลาไทเป – ตลาดคนเดินต้ันสุย - ม้ือพิเศษ!! กับเมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน ชาบู สไตล
ไตหวันและพระกระโดดกําแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน

(VZ3564 14.35-19.30) 
-   

โรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 3 ดาว 

2 

ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกช้ัน 89) – 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – พิพิธภัณฑเหมืองแร
ทองคําจินกวาสือ – น้ําตกชือเฟم�น – เมืองอ๋ี

หลาน 

   
โรงแรมมาตรฐาน

ระดับ 3 ดาว 

3 
เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – 
หนาผาชิงสุย – หาดหินชีซิงถัน – ยานซีเหมิ

นติง 
   

โรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 3 ดาว 

4 
รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ชาอู
หลง – น้ําพุรอนซินเป�ยโถว – สะพานแหง

ความรักต้ันสุย – ถนนโบราณต้ันสุย 
  – 

โรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 3 ดาว 

5 

COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเชา
เหมาคง – วัดซ่ือหนาน –  สนามบินเถาหยวน 

(VZ3565 20.30-23.25) – 
ทาอากศยานสุวรรณภูมิ 

   
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป   6,000 บาท 
ราคาไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  20,499 บาท 

เดือนเมษายน63 11-15 เมษายน 2563 26,999.- 

พักเด่ียว 6,500.- 



 

 

วันที่1         ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิสนามบินเถาหยวน   (-/-/D)                                         
 

12.00น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 
เคานเตอรQ สายการบิน  VIETJET AIR (VZ)โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

14.35น.  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบิน  VIETJET AIR 
(VZ) เที่ยวบินที่ VZ3564  (น้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก.)    (ไมมีอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.30น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  ประเทศไตหวัน  (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 
ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)   (กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)   
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว 

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ําแบบ BOX SET   พรอมชานม (1) 
                นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก   
 
วันที่ 2 ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกช้ัน 89) – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – พิพิธภัณฑ

เหมืองแรทองคําจิน กวาสือ – น้ําตกชือเฟم�น – เมืองอ๋ีหลาน   (B/L/D)                       
 
เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม     (2) 
 
 
 
 
       
                นําทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมี

ความสูงถึง 508 เมตรเปนสัญลักษณของเมืองไทเปท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลก



 

 

อีกดวยภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตันทําหนาท่ีกันการ
ส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและนําทานข้ึนลิฟตท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลกดวย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอนาที  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู หมูบานโบราณ
จ่ิวเฟم�น ในอดีตท่ีน่ีเคยเปนแหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีชื่อเสียงแตหลังจากประเทศญี่ปุ�นได
เขาครอบครองไตหวันและสงครามโลกคร้ังที่สองไดจากไปท่ีแหงน้ีก็เหลือไวเพียงแค
ความทรงจําในอดีตท่ีเคยเฟم�องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเม่ือป 1989 จ่ิว
เฟم�นไดกลับฟم�นข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังเพราะมีการใชหมูบานโบราณจ่ิวเฟم�นเปนฉากใน
การถายทําภาพยนตร“เปยฉิงเฉิงช่ือ”และ“อูเหยียนเตอะซันชิว”ทุกทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศหมูบานโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพรอมของท่ีระลึกนารักๆตลอดทางเดิน  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)     
 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือ (JinGua Shi Gold 

Museum Park) พิพิธภัณฑท่ีใหท้ังความรู และเปนสวนสาธารณะท่ีสวยงามสําหรับ
การพักผอน พิพิธภัณฑเหมืองแรทองคําจินกวาสือนับเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร, วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางมาก พิพิธภัณฑ
จินกวาสือยังไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกต้ังแตป 2002 อีกดวย ไฮไลทเดนกับทองคํา
บริสุทธิ์ 999 pure gold ขนาดยักษน้ําหนักกวา 220 กิโลกรัม มูลคาประมาณ 
7.8 ลานเหรียญสหรัฐ ใหคุณสามารถลองยกกอนทองคําพรอมป�ายกํากับ หากคุณ
สามารถยกข้ึนไดจะใหนํากลับบานไปเลย   นําทานเดินทางสู น้ําตกซือเฟم�น (Shifen 
Waterfall) น้ําตกท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของไตหวัน เสนทางน้ําตกเปนสวนหน่ึงของ
แมนํ้าจ้ีหลง(Keelung River) แมน้ําเสนสําคัญท่ีใหญและยาวท่ีสุดทางตอนเหนือของ
ไตหวัน ในวันท่ีอุณหภูมิลดต่ําจะเกิดหมอกหนาสีขาวปกคลุมท่ัวพื้นท่ีของแองน้ําตกคลาย
ผืนผาสีขาวแตหากวันท่ีมีแดดจาทองฟ�าโปรงจะเกิดสายรุงสวยงามทําใหสระน้ําของ
น้ําตกซือเฟم�นมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “สระสายรุง” น้ําตกซือเฟم�นยังงดงามไมแพน้ําตก
อ่ืนๆ จนไดรับการขนานนามวา “ไนแองการาแหงไตหวัน” (Taiwan’s Niagara 
Falls) เน่ืองดวยลักษณะของขอบน้ําตกโคงรูปเกือกมาและมีน้ําไหลลงสูแองนํ้าขนาด
ใหญคลายกับน้ําตกไนแองการาของประเทศสหรัฐอเมริกาน่ันเอง  จากน้ันนําทาน



 

 

เดินทางสู เมืองอ๋ีหลาน (Yilan) เปนเทศมณฑลหน่ึงของประเทศไตหวัน ต้ังอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ มีภูเขาลอม 3 ดานและอีกดานหน่ึงคือทะเลแปซิฟค อยู
ติดกับไทเปจึงมักถูกเรียกวาเปน “สวนหลังบาน” ของไทเป เพราะคนในเมืองมักมา
พักผอนกับบรรยากาศสบายๆ ใกลชิดธรรมชาติกันท่ีน่ีเน่ืองจากเดินทางสะดวกไมวาจะ
ใชรถยนตหรือรถไฟก็ใชเวลาราว 1 ช่ัวโมงเทาน้ัน   

ค่ํา          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (4)     
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   พรอมแชน้ําแรในหองพักสวนตัว 

ใหทานอิสระและพักผอนตามอัธยาศัย พรอมแชน้ําแรเพ่ือผอนคลายจากการ
เหน่ือยลามาทั้งวัน ซ่ึงน้ําแรเจียวซีเปนท่ี ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเพราะมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม เปนน้ําแรที่ใสสะอาด ชวยบํารุงผิวใหเนียนนุม ที่น่ีจึงเปนที่
อาบน้ําแรที่โดงดัง และมีช่ือเสียงที่สุดในไตหวัน 
 

วันที่ 3 เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – หนาผาชิงสุย – หาดหินชีซิงถัน – 
ยานซีเหมินติง  (B/L/-) 

 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 

    
 
นําทุกทานออกเดินทางมุงหนาสู เมืองฮวาเหลียน (Hualien) (โดยน่ังรถไฟไป-กลับ 
สูเมืองฮวาเหลียน) คือมณฑลท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน ต้ังอยูบนภูเขาฝم�งทะเลตะวันออกของ
ไตหวัน เปนจุดเร่ิมตนของทางรถไฟสายฮวาเหลียน-TAITUNG มณฑลฮวาเหลียนมี



 

 

ช่ือเสียงมากในเร่ืองการทองเท่ียว มีจุดทองเท่ียวหลักๆ ไดแก อุทยานแหงชาติทาโรโกะ 
และ อุทยานแหงชาติ YUSHANและในบริเวณรอบๆ  

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

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) หรือท่ีชาว
ไตหวันเรียกวา “ไทหลูเกอ” เขาหินออนความงามธรรมชาติประจําฝم�งตะวันออกของ
ไตหวัน สุดยอดสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ข้ึนช่ือยอดฮิตติด 1 ใน 3 ของ
ไตหวัน  ภายในมีท้ังถ้ํา, น้ําตก, น้ําพุ, ลําธาร, จุดชมวิวตางๆ และสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทุก
ทานสามารถเดินเลนได ชมนก ชมไมตลอดขางทางรวมถึงสายน้ําเขียวมรกตของแมน้ําห
ล่ีวูท่ีตัดผานกลางหุบเขา และภูมิทัศนภูเขาหินออนสุดอลังการท่ีมีลักษณะเปนหุบเขาลึก
ราว 18 กิโลเมตรถือเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ีงดงามของเอเชีย  จากนั้นนําทานเดินทาง
สู หนาผาชิงสุย (Qingshui Cliff) จุดชมวิวริมมหาสมุทรแปซิฟกริมหนาผาท่ีมีความ
สูงท่ีสุดในไตหวันถือเปน 1 ใน 8 ของธรรมชาติท่ีเปนส่ิงมหัศจรรยของไตหวัน  นําทาน
เดินทางสู หาดหินซีซิงถัน (Qixingtan Scenic Area) หรืออีกช่ือหน่ึงวา 
ทะเลสาบเจ็ดดาว (seven star lake)หาดท่ีน่ีจะเต็มไปดวยหินและกอนกรวด ทําให
ชายหาดท่ีน่ีดูไมเหมือนใคร แถมยังทอดยาวสวยโคงเปนรูปพระจันทร และเปนทองน้ํา
เดียวกับมหาสมุทรแปซิฟกอีกดวย   จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง
(Ximending) เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย
สวรรคของนักช็อปของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย 
อิสระทานชอปปم�งสินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ันเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัย     
พิเศษ!! รับฟรี ชานมไขมุกแนนๆ ตนตํารับไตหวัน ทานละ 1 แกว 

ค่ํา          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   เมนู บุฟเฟตชาบุ ชาบู สไตลไตหวัน (7)     
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
 
 



 

 

วันที่ 4    รานพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ชาอูหลง – น้ําพุรอนซินเป�ยโถว – สะพาน
แหงความรักต้ันสุย –ถนนโบราณต้ันสุย  (B/L/-) 

 
เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    (8) 
 

 
 
 
 
 
นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี รานขนมพายสับปะรด ซ่ึงเปนขนมชื่อดังของไตหวัน มีรสชาติ
กลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก อิสระใหทุกทานไดลองทานและเลือกซ้ือขนมพาย
สับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือก ไมวาจะเปน ขนมพระอาทิตย 
ขนมพายเผือก เปนตน  นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction 
Aquatic Development ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของญ่ี
ปุนแตไมตองไปถึงญี่ปุ�น ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสดๆ และ
มีสินคาหลากหลายใหเลือกชิมหรือเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย นําคณะทานแวะ ชิมชาอู
หลง เปนชาตนตํารับ เปนท่ีนิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นช่ือของชาวไตหวัน ท่ีทาน
สามารถนําเปนของฝากใหแกทางบานได   

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    เมนู พระกระโดกําแพง (9) 
นําทานเดินทางสู เมืองบอน้ําพุรอน ซินเป�ยโถว (Xin-Beitou Hot Spring) เปน
ยานเมืองใหมของเป�ยโถวท่ีมีช่ือเสียงดานบอน้ําพุรอน แหลงทองเท่ียวตากอากาศยอด
นิยมของชาวไทเป มีท้ังหองอาบน้ําสาธารณะ บอแชเทา รานน้ําชา คาเฟ� และ
รานอาหารตางๆ ต้ังอยูทามกลางความสวยงามของธรรมชาติ   นําทานเดินทางสู 
สะพานแหงความรักต้ันสุย (Tamsui Lover’s Bridge) เปนสถานที่ทองเท่ียวยอด
นิยมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองต้ันสุย เปดทําการเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2003 จึงเปนท่ีมา



 

 

ของช่ือสะพานแหงน้ี  หลังจากน้ันนําทานสู ถนนโบราณต้ันสุย (Tamsui old 
street) ใหทานไดอิสระในการเลือกซื้อสินคา ท้ังเสื้อผา รองเทา และของทานเลน ซ่ึง
เปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ มากมายใหทานไดเลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน 

               นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
  
วันที่ 5 COSMETIC – GERMANIUM – น่ังกระเชาเหมาคง – วัดซ่ือหนาน –  สนามบิน

เถาหยวน – ทาอากศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-) 
 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    (10) 
 

   
 
นําทุกทานแวะราน COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสําอางครวมถึงพวกยา / นามัน / ยานวดท่ี
ข้ึนช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี  นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกช่ือ
ดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM SHOP  เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับ
สมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด   

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน  (11) 
นําทุกทานสัมผัสประสบการณ  นั่งกระเชาเหมาคง (Maokong Gondola) เปน
กระเชาสําหรับน่ังข้ึนเขาเหมาคงซ่ึงเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวสําคัญของเมืองไทเป พบ
กับความต่ืนเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟ�าเหมาคง กอนโดลา ท่ีพาคุณโลดแลนเหนือเมือง



 

 

ไทเป สัมผัสวิวทิวทัศนของเมืองไทเปไดจากบนกระเชา ท่ีลอยอยูบนความสูงเกือบ 300 
เมตร  จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง  วัดซ่ือหนาน(Zhinan Temple) เปนวัดเกาแก
ขนาดใหญท่ีต้ังอยูบนเชิงเขาโฮวซาน(Houshan)ท่ีแปลวาภูเขาลิง มองเห็นโดดเดนแต
ไกล สรางขึ้นต้ังแตปค.ศ. 1882 มี เทพลู ตงปง(LüDongbin)เปนพระประธานใน
อาคารวิหารหลัก ซ่ึงเปนหน่ึงใน 8 เทพตามความเช่ือของลัทธิเตาประจําอยูท่ีประตูทาง
ทิศใตของสวรรคหรือ ซ่ือหนาน ซึ่งเปนท่ีมาของช่ือวัด บนลานของวิหารเปนจุดชมวิว
เมืองไทเปท่ีสวยงาม 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.30 น.  ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน  VIETJET 
AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3565 (น้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก.) (ไมมี
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.25 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การ
เมือง,สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปน
สําคัญ*** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี: 
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการ

เปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทาง
อยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

*** หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกคาไมเขารานชอป ดังน้ี  รานเครื่องสําอางค รานชาอูหลง
ศูนยGERMANIUMรานพายสับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม ทานละ 500 
บาทตอราน**** 



 

 

 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 
 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุ
ในรายการ 

ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 

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.  

ขากลับทานละ 20 กก 
8. คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอด

รายการในตางประเทศ 
9. คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอด

รายการในตางประเทศ 
10. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี
เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพล

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, 
คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง

, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเอง

ตางหาก) 
2.    คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,900 

บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่

จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี) 

4.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสาย
การบินกําหนด 
(ปกติ 20 กก.) 

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ี
ไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)
สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูป
ถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน

ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการ

*** หมายเหตใุนกรณีที่ลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร  
  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 400 บาทตอทริป*** 



 

 

ภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 

500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่

บริษัทไดทําไว ) 
 

ตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–

ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6.   คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตาง

ดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
7.  คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยู

เกิน 30 วัน 
8.  คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ 
(พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

 
เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอ

สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ) 

4. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศ
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการ



 

 

ใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา
คืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา  25 ทาน(ผูใหญ)
โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความ
ลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ 
(โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับใน
เง่ือนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
9. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบันหากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและ

ภาษีนํ้ามันปรับสูงข้ึนบริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบนิ
และภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว 

 
 



 

 

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

การพํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูย่ืนประสงค
จะพํานักในประเทศไตหวันเกิน 30 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซา
ตามปกติ) 

หมายเหตุ***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทยเลมสีน้ําเงินยังตองขอวีซา
เขาเมืองปกติ*** 

 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน มี
ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปน
ผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ
ไตหวันได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน 
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


