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วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

กรงุเทพฯ-เถำหยวน (TG632 : 08.15-12.45) 

ผหูลี-่ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ 

วดัพระถงัซมัจ ัง๋-เมอืงเจยีอี ้ 

✈ X  HOTEL DAY+ CHIAYI 

หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

2 
เมอืงเจยีอี-้อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน-เมอืงไถจง 

เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต 

   
MOVING  STAR  HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

3 
ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  

EXPOSITION-ไทเป-พำยสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ   

  X 
RELITE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

4 

ไทเป-DUTY FREE -อทุยำนเยห๋ลิว่-จ ิว่เฟ่ิน-ศนูย ์

สรอ้ยสขุภำพ-ชมตกึไทเป101(ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ  

600NT) 

  X 
CENTURY HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

5 
ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถำหยวน-กรงุเทพฯ 

(TG633 : 13.55-16.50) 
 ✈ X  

กรณุำเตรยีมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 1,000 NTD / ทำ่น / ทรปิ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมกรำคม-มนีำคม 2562 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-เถำหยวน-เมอืงผหูลี-่ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-เมอืงเจยีอี ้

05.15 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิ 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

แดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

08.15 น.   เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบนิที ่TG632  

   (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเถำหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 

เท่าตัง้อยู่หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้นรับ

ทา่นดว้ย...ชำนมไขม่กุไตห้วนั และ แซนวชิ ทำ่นละ 1 ชุด  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผูหลี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมือง

อุตสาหกรรมและเมอืงท่าเรอืทีส่ าคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าน่าอยู่ทีส่ดุในไตห้วัน  

น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมทีัศนยีภาพ

ของน ้าและภูเขาทีส่วยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ 

น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร  

นัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ช ัว่โมง)  เพือ่พักผอ่นเตรยีมเดนิทางสู ่อทุยาน
อาหลซีานในวนัรุง่ขึน้ 

 พกัที ่HOTEL DAY + CHIAYI  หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง เมอืงเจยีอี-้อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน-เมอืงไถจง-เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วนั อยูส่งูจาก

ระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยานฯทีม่คีวามสวยงามมาก น าทา่นเปลีย่น บรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟ

ของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอันดบั 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณทีส่วยทีส่ดุในโลก ใหท้า่นไดด้ืม่ด ากบั

ธรรมชาตขิองตน้สนสงูสนัทีม่อีายกุวา่พันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวาม

สมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง ***โดยเฉพำะชว่งกลำงเดอืนมนีำคม - เมษำยน ของทกุปี ซึง่เป็นฤดใูบไม้

ผล ิดอกซำกรุะจะบำนสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนำนำชนดิ(ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) ใหท้ำ่นไดช้ืน่ชม

ควำมงดงำมพรอ้มถำ่ยรปูดอกซำกรุะทีบ่ำนสะพร ัง่รอตอ้นรบัทำ่น*** 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไถจง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ช ัว่โมง)  ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั 

เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วนั  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...บฟุเฟ่ตส์กุ ี ้ชำบ ูชำบ ู

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่

สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาว

ไตห้วนั  

 พกัที ่MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำม ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION-ไทเป-พำยสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ   

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

งำน 2018 Taichung World Flora Exposition จัดขึน้ทีเ่มอืงไถจง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของ

ไตห้วนั ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 2,214.90 ตารางกโิลเมตร ซึง่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็น 3 เทา่ของสงิคโปรแ์ละ 2 เทา่ของ

ฮอ่งกง น าทา่นชมตามโซนดงันี ้ 

โฮว่หลี ่(Houli Horse Ranch & Forest Park Area)  ขนาดพืน้ที ่30.04 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 187.75 ไร ่ซึง่ผู ้

เขา้ชมจะไดส้มัผัสกบัศลิปะทีเ่กดิจากการรว่มกนัสรา้งระหวา่งธรรมชาตแิละมนุษย ์ ตลอดจนเขา้ใจถงึความส าคญัของ

การอนุรักษ์ระบบนเิวศ 

วำ่ยผู ่ (Waipu Park Area) ขนาดพืน้ที ่14.32 เฮกตาร ์ หรอืประมาณ 89.5 ไร ่ โดยพืน้ทีจั่ดแสดงนทิรรศการนีจ้ะ

ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ ตอบสนอง

เป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพือ่พัฒนาการเกษตรทีม่คีณุภาพ โดยเนน้ในเรือ่งของอาหารทีม่สีว่นผสม

ปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย         น าท่านเดนิทางกลับสู่ ไทเป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  น าท่านชม 
โรงงำนพำยสบัปะรด ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ใหท้า่น
เลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของไตห้วัน เคก้ไสส้ปัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมายฝากคนทางบา้นอกีดว้ย  จากนัน้น าทา่น 
อสิระชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชั่นเทรนดใ์หม่ๆ 
มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก  

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

 พกัที ่RELITE HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป-DUTY FREE -อทุยำนเยห๋ล ิว่-จ ิว่เฟ่ิน-ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ-ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่ DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย        น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็น

แหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ น่าตืน่ตา

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่จิว่เฟ่ิน ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในไตห้วนั เนือ่งจากมรีสชาตแิบบ

ดัง้เดมิไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมีสนิคา้อีกมากมายที่ท าใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่ไทเป น าท่านแวะ ศูนยส์รอ้ย

สุขภำพ (เจอมำเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพือ่สุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการ

ไหลเวยีนของเลอืกในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันมา

ตัง้แตโ่บราณแลว้น าทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ 600NT) มคีวามสงู

ถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสานสญัลักษณ์อัน เป็นมงคล 
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ตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชือ่ ใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยลี ้ายุคไดอ้ย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 

ปลอ้งตอ่กนั   

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

 พกัที ่CENTURY HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้  ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถำหยวน-กรงุเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่GLORIA OUTLETS ซึง่เป็นหา้งเอาทเ์ล็ตสไตลอ์เมรกิันแห่งแรกในไตห้วัน  ตัง้อยู่บรเิวณตดิกับ

สถานีรถไฟความเร็วสงูและสถานีรถไฟฟ้าเถาหยวนเอาทเ์ล็ตแห่งนี้มทีัง้หมด 4 เฟส  เฟสแรกประกอบดว้ยรา้นขาย

สนิคา้แบรนดด์ังรวม 102 ยีห่อ้ ซึง่ลดราคาถูกกวา่ราคาปกตเิฉลีย่ประมาณ 35% ในจ านวนนี้มสีนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่พิง่

เปิดช็อปสาขาในไตห้วันเป็นครัง้แรก 24 แบรนด ์ นอกจากนี้ยังมรีา้น “นชิกิริาเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึง่เป็นรา้น

ราเม็งทีโ่ดง่ดังตอ้งจนตอ้งตอ่แถวรอยาวทีส่ดุในญีปุ่่ น ทัง้ 7 สาขาในญีปุ่่ นตอ้งตอ่แถวรอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรก

ในไตห้วนัทีห่า้งกลอเรยีเอาทเ์ล็ตสแ์หง่นีอ้กีดว้ย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเถำหยวน 

13.55 น.         เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบนิที ่TG633  (บรกิำรอำหำร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.50 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ........    

 

********ขอบคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร********   

     ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุป๊ออกเดนิทำงไดต้ ัง้แต ่10 ทำ่นขึน้ไป ***) 
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ไตห้วนั…ขนมดอกอญัชญั 

อำลซีำน Taichung World Flora Exposition 5 วนั 4 คนื(TG) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้  

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ กอ่นการเดนิทาง**รำคำทวัรน์ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่3 ธ.ค.61 เป็นเงนิ 3,100 บำท 

3. คำ่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

4.  คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

5.  น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั  สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม, คา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่ี

อายุตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายุสงูกว่า 70 ปี ขึน้ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตาม

กรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมท์ัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ 

ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรือ่งของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บำท ขึน้อยูก่บัระยะเวลำ

กำรเดนิทำง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, 

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

เด็กอำย ุ2-18 

ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่16-20 มกรำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 
บำท 

วนัที ่25-29 มกรำคม 2562 22,999 บำท 22,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 
บำท 

วนัที ่20-24 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 
บำท 

วนัที ่23-27 มนีำคม 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 
บำท 

วนัที ่29 มนีำคม – 2 เมษำยน 2562 23,999 บำท 23,999 บำท 
4,500 

บำท 

13,999 
บำท 
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บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึ

พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรมอ์ ั

7.  คำ่บรกิำรดงักลำ่ว (ขอ้ 1-6) เป็นคำ่บรกิำรเฉพำะผูเ้ดนิทำงทีเ่ป็นชำวไทยเทำ่น ัน้!!! ต 

อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1.  คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ไตห้วนั (หมำยเหต ุ: ต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2562 ไตห้วนัยกเลกิกำรขอวซี่ำ

ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] ทำ่นสำมำรถเขำ้ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซี่ำ แตห่ำกมปีระกำศจำกทำง

รฐับำลบงัคบัใชว้ซีำ่ ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่วซีำ่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ท ัง้นี ้ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงขำ้รำชกำรไทย (เลม่สนี ำ้

เงนิ) ตอ้งท ำกำรยืน่ขอวซี่ำตำมปกต ิมคี่ำธรรมเนยีม 1,700 บำทต่อท่ำน และค่ำบรกิำรยืน่วซี่ำ 500 บำทตอ่ท่ำน ใช้

ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 5-7 วนัท ำกำร 

2.  คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนำ้ทวัร ์รวม 1,000 NTDตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น ขอเก็บคำ่ทปิเพิม่ 600 NTD / ทำ่น / ทรปิ 

5. คำ่ภำษมีลูคา่เพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

และหกั ณ ทีจ่า่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บั

บรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

เง ือ่นไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 

1. ในกำรจองคร ัง้แรก ช าระมัดจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พรอ้มสง่ส ำเนำหนงัสอื

เดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. ช ำระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 15 วนั (ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ)   

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 

    แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 15,000 บำท 

    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่

ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่   ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

ขอ้ควรทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

 คณะทวัรค์รบ 10 ทำ่นออกเดนิทำง มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 ตำมนโยบำยรว่มกบักำรทอ่งเทีย่วไตห้วนั ทุกเมอืง ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปได้

รูจ้กัคอื DUTY FREE, รำ้นขนมพำยสบัปะรด,ศนูยส์รอ้ยสขุภำพ ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำ

ทวัร ์จงึเรยีนใหน้กัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-
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90 นำท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกท่ำนปฏเิสธทีจ่ะไม่เขำ้รำ้น

ดงักลำ่ว ทำงบรษิทัฯ จะขอเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 NTD / คน / รำ้น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 รำยกำรทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแตล่ะวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วเป็นไปอยำ่ง

รำบรืน่ และเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั                                                                                        

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง

บรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุ

ตา่งๆ 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 

จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  

บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้อตัรำคำ่บ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

ตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ ก่อนทุกครัง้  มฉิะนั้นทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

       ** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำง

บรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 

 

 

                 

 

 



CODE: SHT01 

 

2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนำ้ 

       80  

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงรำชกำรไทย 

 

1.หนงัสอืเดนิทำง (Passport)  

 ตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง (ส าหรับ ท่านที่มี

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการ

พจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

2.รปูถำ่ย 

 รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 2 x 1.5 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาว ถา่ยไว ้ ไมเ่กนิ 

6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั)  

3.หลกัฐำนกำรเงนิ  

 ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาปรับสมดุเงนิฝาก แสดง

ยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา) พรอ้มเซน็ชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง หรอืรายการเดนิบญัช ี

(Statement)ยอ้นหลงั 6 เดอืนกรณุายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปจัจบุนัเทำ่น ัน้)  

 หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน และ วันเริม่ท างาน  

5.ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

6.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี กรณุาเซน็ชือ่รับรองส าเนาทกุฉบบั  

หมำยเหต ุ  

- ผูย้ ืน่ขอวซีำ่ ทีม่อีำย ุ60 ปีข ึน้ไป ไมต่อ้งแสดงหลกัฐำน กำรเงนิ และ หลกัฐำนกำรท ำงำน 

- กรณีถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำต ิกรณุำเช็คเรือ่งกำรยืน่วซีำ่เขำ้  ประเทศไตห้วนั กบัเจำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้ 

 

 

 
 

 
 

พำสปอรต์ ควรมอีำยใุชง้ำนเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มฉิะน ัน้บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี 
ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธกำรเดนิทำงของ

ทำ่น 
 


