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วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 เช็คอนิสนำมบนิสวุรรณภมู ิ  X X X  

2 

กรงุเทพฯ-เถำหยวน (BR206 : 02.15-06.50) 

ผหูลี-่ลอ่งรอืสรุยินัจนัทรำ-วดัเหวนิหวู-่ 

สวนผลไม ้- ไถจง-เฟิงเจีย่ไนทม์ำรเ์ก็ต  

  

✈   
CITY RESORT หรอื 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

3 

ไถจง-สวนดอกไมไ้ถจง-ไทเป- 

D.I.Y พำยสบัปะรด-เจยีวซ ี

อำบน ำ้แรภ่ำยในหอ้งสว่นตวั 

   
BARON’S HOT SPRING 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

4 

เจยีวซ-ีโรงกล ัน่วสิกี ้Kavalan- 

อทุยำนเยห๋ลิว่-ไทเป-DUTY FREE- 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

  X 
RELITE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

5 

ไทเป-เจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป 101 (ไมร่วม

คำ่ขึน้ตกึ 600NT)-MITSUI OUTLET-เถำ

หยวน-กรงุเทพฯ (BR205 :  20.45-

23.40) 

  ✈  

กรณุำเตรยีมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 1,000 NTD / ทำ่น / ทรปิ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนเมษำยน – พฤษภำคม 2562 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์R สำย

กำรบนิ EVA AIR  (BR) โดยมเีจา้หนา้ที่จากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่าน

กอ่นออกเดนิทาง 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-เถำหยวน-ผหูลี-่ลอ่งเรอืสรุยินัจนัทรำ-วดัเหวนิหวู-่สวนผลไม-้ไถจง-เฟิงเจีย่ไนทม์ำร ์

เก็ต 

02.15 น.   เหริฟ้าสู ่ไตห้วนั โดยสำยกำรบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR 206 

   (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเถำหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะที่มพีื้นทีเ่ล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้นรับทา่นดว้ย...ชำนมไขม่กุไตห้วนั ทำ่นละ 1 แกว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูลี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ช ัว่โมง) ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็น

เมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงท่าเรอืทีส่ าคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าน่าอยู่

ทีส่ดุในไตห้วัน   

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร ล ิม้รสอำหำรพเิศษ...เมนดูอกไม ้

บำ่ย น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำ ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมี

ทัศนียภาพของน ้าและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที่ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของ

ทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ น าท่านนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ  วดัเหวนิหวู ่ ซึง่ถอืเป็นเทพ

เจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มี

มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้น าทา่นสู ่สวนผลไม ้(ขึน้อยูก่บัฤดกูำล) เชญิทา่นชมบรรยากาศ

สวนผลไมท้ีไ่ตห้วัน ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสวนและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก (หมายเหต ุ: 

โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูแ้นะน า และดูตามความเหมาะสมของวันเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นดิใดทีส่ามารถ

ใหลู้กคา้ชมไดบ้า้ง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับวันเดินทางเป็นหลัก โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทางเข า้ชม 1 วัน)   

   

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ช ัว่โมง) ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะ

ไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...บฟุเฟ่ตส์กุ ี ้ชำบ ูชำบ ู

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหาร

ทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้ม

ชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

 พกัที ่CITY RESORT หรอื MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ำม ไถจง-สวนดอกไมไ่ถจง-ไทเป-D.I.Y พำยสบัปะรด- เจยีวซ-ีอำบน ำ้แรภ่ำยในหอ้งสว่นตวั 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไมไ้ถจง  ซึง่มเีนื้อทีเ่พาะปลูก 6 หมืน่ตารางเมตร มดีอกไมน้านาชนิดใหช้ม

ตลอดทัง้ปี ตามฤดทูีแ่ตกแตง่กนัไป  อกีทัง้ยังเป็นสถานทีด่งึดดูใหผู้ค้นทีร่ักในการถา่ยภาพ  เก็บภาพความ

สวยงามของดอกไมอ้ย่างไม่ขาดสาย  สถานทีแ่ห่งนี้ยังเปรยีบเสมอืนโลกดอกไม ้ ซึง่ในนัน้ก็จะมดีอกไม ้

มากมายหลายชนดิ ไมว่่าจะเป็นดอกทวิลปิ ดอกลิลลี ่ ดอกกหุลาบนานาพันธุ ์ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเก็บ

ภาพความประทับใจไดต้ามอธัยาศัย (กำรชมสวนดอกไมข้ ึน้อยูก่บัฤดกูำลและสภำพอำกำศ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย         น าท่านเดนิทางกลับสู่ ไทเป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของไตห้วันและเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืง

ไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่ี

การเตบิโตเร็วมาก  น าทา่นชม โรงงำนพำยสบัปะรด พรอ้มท า D.I.Y. ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดังของ

ไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก อสิระใหท้กุทา่นไดล้องท าขนมพายสบัปะรดดว้ยตัวทา่น

เอง และยังใหท้่านไดท้่านเลอืกซือ้ ขนมยอดนิยมของไตห้วัน เคก้ไสส้ัปปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย

ฝากคนทางบา้นอกีดว้ย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีวซ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ช ัว่โมง) เมืองที่ข ึน้ชือ่เป็นบ่อน ้ารอ้นที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ซึง่บ่อน ้าพุรอ้นเจียวซีนั้นถูกสรา้งขึน้เพื่อให ้

ประชาชนท่ัวไปลงแชไ่ด ้ท าใหก้ารแชน่ ้าทีบ่อ่น ้าพุรอ้นเป็นทีน่ยิมมากขึน้ และเป็นวัฒนธรรมทีฝั่งรากลกึใน

ชมุชน นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีต่อ้งการอาบน ้าแรม่ักจะเลอืกเดนิทางมาบอ่น ้าพรุอ้นเจยีวซแีหง่นี ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...ไกอ่บโอง่ 

 พกัที ่BARON’S HOT SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ *** อำบน ำ้แรภ่ำยในหอ้งสว่นตวั *** 

วนัทีส่ ี ่ เจยีวซ-ีโรงกล ัน่วสิกี ้Kavalan-อทุยำนเยห๋ลิว่-ไทเป- DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น าทา่นชม โรงกล ัน่วสิกี ้Kavalan ตัง้อยูใ่นเมอืง Yilan ประเทศไตห้วัน ทุม่เทใหก้บัการรังสรรค ์  ซงิเกลิ

มอลตว์สิกี ้(Single Malt Whisky) มาตัง้แตปี่ 2549 และลา่สดุ Kavalan ไดร้ับรางวัลโรงกลั่นยอดเยีย่มจาก

เวท ีIWSC (International Wine and Spirit Competition) ทัง้ยังชนะเลศิเป็น World’s Best Single Malt 

Whisky 2015 อกีดว้ย จากการบม่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ภายใตค้วามรอ้นและความชืน้สงูเป็นเวลานานหลายปี 

พรอ้มลมทะเลและลมภเูขากบัน ้าทีไ่ดจ้ากแหลง่น ้าใตด้นิตามธรรมชาตบินเทอืกเขาทีอ่ยูใ่นทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอืกลางหบุเขาของประเทศไตห้วัน จงึใหว้สิกีข้อง Kavalan มเีอกลักษณ์และมรีสชาติ

เฉพาะตัว ทกุวันนีม้นัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มชมโรงบม่ของ Kavalan ประมาณปีละหนึง่ลา้นคน 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร ล ิม้รสอำหำรพเิศษ...อำหำรทะเล 

บำ่ย        น าท่านเดนิทางสู่ อุทยำนแห่งชำตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น

รูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชนิี ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่ไทเป น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มี

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงซี
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เหมนิตงิ  หรอืสยามสแควรไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย 

อาท ิOnitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก  

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

 พกัที ่RELITE HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ ไทเป-อนสุรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป101(ไมร่วมขึน้ตกึ)-MITSUI OUTLET-เถำหยวน 

กรงุเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สรา้งขึ้นตั ้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีต

ประธานาธบิดเีจยีง ไคเช็ค เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 ดา้นมหีลังคาทรง 8 เหลีย่มสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรม

แบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่าน

ประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่าง

จากรปูปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความ

ปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์

น าทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ 600NT) มคีวามสงูถงึ 508 

เมตร ไดร้ับการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวันออกแบบดัง้เดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน 

เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนยีมจนีและความเชือ่ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลี ้ายคุไดอ้ยา่งลงตัว ตัวอาคารมองดู

คลา้ยปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน  ต่อจากนัน้น่านสู่ ยำ่นซนิอี ้เป็นย่านที่เพิง่ไดร้ับการพัฒนาขึน้มาใหม่เพื่อ

เป็นศูนย์รวมหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า อาทิเช่น ATT 4 FUN , BELLAVITA , SHIN KONG MITSUKOSHI 

XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN STORE รา้นอาหารและแหล่งความบันเทงิทีท่ันสมัยทีส่ดุ

ในไทเป 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร  
  ลิม้รสอำหำรพเิศษ...สเต็กจำนรอ้น ทำ่นละ 1 ชุด พรอ้มบฟุเฟ่ตส์ลดับำร ์

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK ทีม่ขีนาดใหญ่มากทีส่ดุในภาคเหนือของไตห้วันโดยบรษัิท 

Japanese Mitsui Group ชือ่ดังจากประเทศญี่ปุ่ น ดว้ยการออกแบบ “ขุมสมบัตขิองผนืป่าลกึทางใต”้ เนน้

ใหม้พีื้นที่กวา้งโล่งและเป็นศูนยก์ลางความสะดวกสบายเพื่อใหเ้ป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยว

และชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิในไตห้วัน ภายในหา้งเอาทเ์ล็ทมกีารแบง่พื้นทีไ่วทั้ง้สว่น IN MALL และ OUT 

MALL ดว้ยพื้นที่ใหบ้รกิารจากแบรนด์ชัน้น าท่ัวโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, 

Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจ

เพื่อใหก้ลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปทีแ่ทจ้รงิ โดยมกีารแบ่งพื้นทีด่า้นในใหเ้ป็นสว่นของรา้นคา้ต่างๆ และ

ศนูยอ์าหารขนาดใหญเ่ทยีบเทา่ซเูปอรม์ารเ์ก็ต  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเถำหยวน 

20.45 น.         เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 205   

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ........    
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ไตห้วนั...ขนมปยุฝ้ำย   

ทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ สวนดอกไม ้เยห๋ลิว่ 5 วนั 3 คนื (BR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2-18 

ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่23-27 เมษำยน 2562 20,999 บำท 20,999 บำท 3,500 บำท 12,999 บำท 

วนัที ่27 เมษำยน–1 พฤษภำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 11,999 บำท 

วนัที ่4-8 / 11-15 / 18-22 
พฤษภำคม 2562 19,999 บำท 19,999 บำท 3,500 บำท 11,999 บำท 
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อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้  

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่

ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง**รำคำทวัรน์ ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่23 พ.ย.61 เป็นเงนิ 2,300 บำท 

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

4.  คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

5.  น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั  สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ท่าน น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม, คา่

ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกัน

ทีม่อีายตุัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกันอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายสุงูกวา่ 70 ปี ขึน้ไป คา่ชดเชย

ทัง้หลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมท์ัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตก

ลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรือ่งของสุขภำพ ทำ่น

สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีเ่จำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บำท 

ขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรเดนิทำง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิ

ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของ

สรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนือ่งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การ

กอ่การรา้ย การยดึพาหนะ 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 ไตห้วนัยกเลกิกำร

ขอวซี่ำส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] ทำ่นสำมำรถเขำ้ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซี่ำ แตห่ำกมี

ประกำศจำกทำงรฐับำลบงัคบัใชว้ซี่ำ ทำงบรษิทัขอเก็บค่ำวซี่ำเพิม่ทีเ่กดิข ึน้ตำมจรงิ ท ัง้นี ้ส ำหรบัหนงัสอื

เดนิทำงขำ้รำชกำรไทย (เลม่สนี ำ้เงนิ) ตอ้งท ำกำรยืน่ขอวซีำ่ตำมปกต ิมคีำ่ธรรมเนยีม 1,700 บำทตอ่ทำ่น และ

คำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น ใชร้ะยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 5-7 วนัท ำกำร 

2.  คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

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

กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น ขอเก็บคำ่ทปิเพิม่ 600 NTD / ทำ่น / ทรปิ 

5. คำ่ภำษมีูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมลูคา่เพิม่ และหัก ณ ทีจ่า่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง ขอสงวน

สทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ
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เง ือ่นไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 

1. ในกำรจองคร ัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พรอ้มสง่ส ำเนำ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. ช ำระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทำง 45 วนั (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)   

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด 

    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่   ท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด เนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

ขอ้ควรทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

 คณะทวัรค์รบ 10 ทำ่นออกเดนิทำง มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 ตำมนโยบำยรว่มกบักำรทอ่งเทีย่วไตห้วนั ทกุเมอืง ก ำหนดใหม้กีำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื DUTY FREE, รำ้นขนมพำยสบัปะรด ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำ

ทวัร ์จงึเรยีนใหน้กัทอ่งเทีย่วทุกทำ่นทรำบวำ่รำ้นทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกทำ่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละ

ประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่น

ปฏเิสธทีจ่ะไมเ่ขำ้รำ้นดงักลำ่ว ทำงบรษิทัฯ จะขอเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 NTD / คน 

/ รำ้น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรืน่ และ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ                                                                                        

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง

แลว้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้อตัรำคำ่บ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้  มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

       ** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำงบรษิทั

ฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนำ้ 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ไตห้วนัส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงรำชกำรไทย 

 

1.หนงัสอืเดนิทำง (Passport)  

 ตอ้งมอีำยุกำรใช้งำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง 

(ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย 

เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

2.รปูถำ่ย 

 รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 2 x 1.5 น ิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลังขาว 

ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ)  

3.หลกัฐำนกำรเงนิ  

 ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึเดอืนปัจจบุัน

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา) พรอ้มเซ็นชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง หรอืรายการเดนิบญัช ี (Statement)ยอ้นหลัง 6 เดอืน

กรณุายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน   

4.หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปจัจบุนัเทำ่น ัน้)  

 หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน และ วันเริม่ท างาน  

5.ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

6.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้ม)ี กรณุาเซ็นชือ่รับรองส าเนาทกุฉบับ  

หมำยเหต ุ  

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

- กรณีถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำต ิกรณุำเช็คเรือ่งกำรยืน่วซีำ่เขำ้  ประเทศไตห้วนั กบัเจำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้ 
 

 

 

 

 

 

พำสปอรต์ ควรมอีำยใุชง้ำนเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มฉิะน ัน้บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี 
ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธกำรเดนิทำงของทำ่น 

 


