
 

 

รหัสทัวร DKC2000653 

ทัวรไตหวัน WELCOME TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG) 
เท่ียวครบทุกไฮไลทของเกาะไตหวัน - ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค  -
อุทยานแหงชาติหยางหมิงชาน - ชมตึกไทเป 101 (ไมรวมคาลิฟทชมวิวช้ัน 89) - วัดพระถังซัมจั๋ง  -
วัดเหว่ินหวู - วัดหลงซานซ่ือ - หมูบานสายรุง - D.I.Y พายสับปะรด - ศูนย GERMANIUM -  
ชอปปم�งตลาดดัง - ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต - ซื่อหลินไนทมารเก็ตและตลาดซีเหมินติง - MITSUI 
OUTLET - ม้ือพิเศษ !! กับเมนู เส่ียวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไสเปนน้ําซุปไหล เน้ือเนียนนุม ทานคู
กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมูบานสายรุง – ฝงเจ่ียไนท

มารเก็ต 

2 
ชาอูหลง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – D.I.Y 

พายสับปะรด –  
ตลาดซ่ือหลินไนทมาเก็ต 

3 
อุทยานแหงชาติหยางหมิงชาน – GERMANIUM SHOP – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 

– วัดหลงซานซ่ือ – ตลาดซีเหมินติง 

4 
ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) – COSMETIC – 

หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน &n 

อัตราคาบริการ 

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

27 Feb - 01 Mar 
2020 

21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

19 - 22 Mar 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

09 - 12 Apr 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

23 - 26 Apr 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

30 Apr - 03 May 
2020 

21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

08 - 11 May 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

28 - 31 May 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 

06 - 09 Jun 2020 21,999 21,999 21,999 7,000 6,900 



 

 

วันที่ 1 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมูบานสายรุง – ฝง
เจ่ียไนทมารเก็ต  

 

05.00  
 

คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
เคานเตอร D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 

07.05  ออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG 634 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   

11.50  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  ประเทศไตหวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง
ครึ่ง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)    (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปน
เวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)                                                
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันบนบัสแบบ BOX SET  พรอมชานมไขมุก  (1) 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง Rainbow Village หมุบานสายรุงน้ีเปนหน่ึงใน
หมูบานจํานวนมากท่ีสรางข้ึนเพื่อใหทหารและครอบครัวของพรรคกกมินต๋ังท่ีล้ีภัยมา
อยูท่ีไตหวัน สรางแบบงายๆในเร็วๆ จึงมีสภาพท่ีไมคอยนาอยูนัก โดยแทบท้ังหมดได
ถูกทําลายและปรับเปล่ียนเปนที่อยูอาศัยท่ีทันสมัยเชนอาคารอพารทเมนกันไปจน
เกือบจะหมดแลว โดยในระหวางท่ีไดเร่ิมมีการร้ือถอนน้ันไดมีทหารเกาท่ีช่ือวา 
Huang Yung–Fu ไดออกมาวาดลวดลายตางๆดวยสีสันสดๆ ตามผนังและกําแพง



 

 

ของหมูบานท่ีเกือบจะรางผูคน มีท้ังตัวหนังสือ ตัวการตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือน
การวาดของเด็กๆ แตกลับใหอารมณเหมือนงาน Surreal มากกวา จนมีนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอ จึงมีการบอกตอๆกันไปจนมีช่ือเสียงใน
ระดับประเทศ  มีการประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื้นท่ีอนุรักษเอาไว ปจจุบันจึงเปน
สถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทชุง ท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเย่ียมเยือนกัน
มากมายโดยเฉพาะในวันหยุด  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบู ชาบู สไตลไตหวัน (2) 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ท่ีมีสินคาหลากหลายใหทาน
เลือกสรร ซ่ึงถือไดวาเปนตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว                  
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  BEACON  HOTEL TAICHUNG  หรือระดับเทียบเทา 

 

 

วันที่ 2 
ชาอูหลง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – 
D.I.Y พายสับปะรด – ตลาดซ่ือหลินไนทมาเก็ต 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม   (3)          

  

นําทานแวะ ชิมชาอูหลง ท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวย 
ละลายไขมันและเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเปนของฝากชนิดหน่ึง   จากน้ันนํา



 

 

ทุกทาน ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน ต้ังอยูในเขตซันมูนเลก เนช่ันแนล
ซีนิกแอเรีย ซ่ึงการทองเท่ียวไตหวันไดกอต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อ
บูรณะเมืองจากแผนดินไหวคร้ังใหญเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ําสูยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดับ 600–2000 
เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซ่ึงเปนท่ีมาของนามอันไพเราะวา 
“สุริยัน–จันทรา”  จากน้ันนําทาน นมัสการอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีไดอัญเชิญ อัฐิธาตุ
กลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เม่ือป ค.ศ. 1965       

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)                                                      
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงจ้ือและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู (วัด
กวนอู) ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซ่ือสัตย  จากน้ันนําทาน
เย่ียมชม โรงงานพายสับปะรด พรอมทํา DIY ซ่ึงพายสับปะรดเปนขนมช่ือดังของ
ไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก ทุกทานจะไดชมต้ังแตข้ันตอนการ
เพาะปลูกสับปะรดช่ือดัง จนถึงข้ันตอนการทําขนมรสเลิศ อิสระใหทุกทานไดลองทํา 
ขนมพายสับปะรดดวยตัวทุกทานเอง ใหทานไดทานเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของไตหวัน 
เคกไสสัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย  

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เส่ียวหลงเปา     (5) 
รับประทานอาหารม้ือพิเศษ “เมนูข้ึนช่ือของไตหวัน “เส่ียวหลงเปา” ท่ีโชวฝมือเชฟดวย
การใชแผนแป�งเน้ือเนียนนุมอรอย กับไสที่ปรุงอยางลงตัว และจับเปนจีบปด 18 จีบ
อยางสวยงาม ทานคูกันกับซอสสูตรเฉพาะ กอนรับประทานตองจ้ิมใหน้ําซุปไหล
ออกมา แลวทานไปท้ังคํา”                                                                      
นําทานไปชอปปم�ง ตลาดซ่ือหลินไนทมาเก็ต เปนไนทมารเก็ตสายแรกของเมืองไทเป 
จึงเปนไนทมารเก็ตท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดของเมืองไทเป อายุกวา 200 ป เปนจุดเร่ิมตน
ของความเจริญของเมืองไทเป เม่ือ ครั้งท่ีชาวฮ่ันเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ  มาต้ัง
รกรากใหมท่ีเกาะไตหวันต้ังแตสมัยราชวงศชิง สวนถนนดานหนาของหัวซีไนทมารเก็ต



 

 

ก็จะเปนไนทมารเก็ตท่ัวไป ท่ีมีขายของทั้งของกิน เส้ือผา รองเทา ตางๆ               
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL   หรือ
ระดับเทียบเทา 

 

 

วันที่ 3 
อุทยานแหงชาติหยางหมิงชาน – GERMANIUM SHOP – อนุสรณสถานเจียงไค
เช็ค – วัดหลงซานซ่ือ – ตลาดซีเหมินติง 

 
เชา  

  

รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม (6) 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหยางหมิงชาน (Yangmingshan National 
Park)  เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติช่ือดังยอดฮิตของเมืองไทเป ท่ีอยูหางจากตัว
เมืองไทเปไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรเทาน้ัน เปนเทือกเขาท่ีกินอาณาบริเวณ
กวางใหญถึง 7 หม่ืนกวาไร มีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมาย ท้ังจุดแคมป�ปم�ง, 
เสนทางเดินป�า, ปนเขา, ชมสัตวป�า, น้ําตก, ตนไม, ป�าไม, บอน้ําแร มีสภาพเปนป�าเขา
แบบอบอุน และมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่เปนภูเขาไฟท่ีแม
จะมอดดับไปแลวก็ยังมีไอรอนพวยพุงออกมาอยู มีความสูงต้ังแต 200 ถึง 1,200 
เมตรจากระดับน้ําทะเล  นําทานน่ัง shuttle bus เพื่อไปชมความงามของ Flower 
Clock เปนลานนาฬิกาดอกไมและดานบนทานสามารถเดินตามเสนทางเพื่อช่ือชม



 

 

ธรรมชาติ และถายภาพสวยงามได ทานยังสามารถเดินไป Xiaoyoukeng เปนพื้นท่ี
ภูมิทัศนทางธรณีวิทยาหลังภูเขาไฟดับต้ังอยูทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนภูเขา Qixing มี
ความสูง 805 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล กิจกรรมท่ีพลาดไมไดของท่ีน่ีคือการเขาชม
พื้นท่ีหลังภูเขาไฟมอดดับแตยังมีไอรอนพวยพุงออกมาหรือที่เรียกกันวาฟูมาโรลส 
(Fumaroles) และผลึกกํามะถัน แชตัวท่ีบอน้ําพุรอนและยังสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนชายฝم�งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Jinshan ไดจากยอดเขาน้ีอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู บารบีคิว บุฟเฟ�ต (7)     

 

นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM SHOP  เปน
สรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ–
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการ
ปวด  จากน้ันนําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ 
ส่ิงของตางๆ ท่ีเปนประวัติแทบท้ังหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไค เช็ค ต้ังแตสมัย
ท่ียังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสูตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบ
กับการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 
ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงนี้  นําทานเดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ (Lungshan 
Temple) เปนหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ต้ังอยู
ในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชวงป
ค.ศ. 1738  เพื่อเปนสถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มี
รูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปน
ไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน  จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง 



 

 

ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา  “สยามสแควรเมืองไทย” มีท้ังแหลงเส้ือผา
แบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนท่ีทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาทิ 
ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ีดังของญ่ีปุ�น รวมท้ังย่ีหอตางๆ เชน NEW 
BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตในสวนของราคาท่ีประเทศไตหวัน ถือวา
ถูกท่ีสุดในโลก   อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย    

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน                                                                                                

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา *** พิเศษใหทุกทานไดแชน้ําแรท่ีโรงแรม 

 

 

วันที่ 
4 

ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) – COSMETIC – หมูบาน
โบราณจ่ิวเฟم�น – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน &n 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม       (8)                 

             

นําทานเดินทางสู  ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 720 บาท) ตึกท่ีมีความสูง
ถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายใน



 

 

ตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผนดินไหวและนําทานขึ้นลิฟตท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ
นาที  นําทุกทานแวะราน COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองสําอางครวมถึงพวกยา / นามัน / ยานวดท่ีข้ึน
ช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มท่ี  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู  หมูบาน
โบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตท่ีน่ีเคยเปนแหลงเหมืองแรทองคําท่ีมีช่ือเสียงแตหลังจากประเทศญี่ปุ�นได
เขาครอบครองไตหวันและสงครามโลกครั้งที่สองไดจากไปท่ีแหงนี้ก็เหลือไวเพียงแคความทรงจํา
ในอดีตท่ีเคยเฟم�องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเม่ือป 1989 จ่ิวเฟم�นไดกลับฟم�นขึ้นมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีการใชหมูบานโบราณจ่ิวเฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร“เปยฉิงเฉิง
ช่ือ”และ“อูเหยียนเตอะซันชิว”ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณอาหารพื้นเมืองรส
เลิศพรอมของท่ีระลึกนารักๆตลอดทางเดิน  

เท่ีย
ง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารทองถ่ินซีฟู�ด  (9)                นําทานช
อปปم�งท่ี  MITSUI OUTLET ภายในหางเอาทเล็ทแหงนี้จะมีการแบงพื้นท่ีไวท้ังสวน IN MALL 
และ OUT MALL ดวยพื้นท่ีใหบริการจากแบรนดช้ันนําท่ัวโลกกวา 220 แบรนดไมวาจะเปน 
Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอ่ืนๆ อีก
มากมาย  โดยจะมีการแบงพ้ืนท่ีดานในใหเปนสวนของรานคาตางๆ และศูนยอาหารขนาดใหญ
เทียบเทาซูเปอรมารเก็ต                     สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินเถา
หยวน” 

20.
05  

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่  TG 635   
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.
50  

ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป   7,000 บาท 
ราคาไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  13,999 บาท 



 

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตนท้ังนี้จะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขตางๆ ดังน้ี :   
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง 
โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 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–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 
2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS  ขาไปทานละ 30 กก.  ขากลับทานละ 30 
กก 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
10.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 



 

 

– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง  1,000,000 บาท 
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทได
ทําไว ) 

 

ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ  
    1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝาก ประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 
7.คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยท่ีตองการอยูเกิน 30 วัน 
8.คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ (พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 20-30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอ



 

 

สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง 
(จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ) 
4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศ
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา
คืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน(ผูใหญ) โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน



 

 

ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 
9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว 

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 
  ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการ
พํานักระยะส้ันในประเทศไตหวัน ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และสามารถพํานักในประเทศไตหวันได 30 วัน (หากผูยื่นประสงคจะ
พํานักในประเทศไตหวันเกิน 30 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซา
ตามปกติ) 

หมายเหตุ  ***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย เลมสีน้ําเงิน ยังตองขอวีซาเขาเมือง
ปกติ*** 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน มีดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวันได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 



 

 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศไตหวัน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะ
เปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2.กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศไตหวัน จะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
การพํานักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน 
4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 


