
HASHTAG TAIWAN ทรปิฟิน กนิจนตวัแตก  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– เถาหยวน (ไตห้วัน) เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  (ไฟลทส์วย) 

ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลับ 30 กโิลกรัม  พรอ้มสะสมไมล ์50% 

· โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ ไทเป 2 คนื 

· ทัวรโ์ปรแกรมพเิศษสําหรับสายกนิ ทีไ่มเ่คยพบทีไ่หนมากอ่นแน่นอน!! พาชมิ พากนิ อาหารขึน้ชือ่ของไตห้วัน ไมว่า่จะเป็น 
สตรทีฟู๊ ด หรอื รา้นดัง 

· เทีย่วครบทกุไฮไลทข์องเกาะไตห้วัน อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ (MUSHROOM ROCK) หมูบ่า้นโบราณ 

จิว่เฟ่ิน  วัดหลงซาน ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ลฟิทช์มววิชัน้ 89)  D.I.Y พายสบัปะรด โรงงานพายสบัปะรด 

· ชอ้ปป้ิงตลาดดัง ตลาดซเีหมนิตงิ  และ ตลาดนัดกลางคนืซือ่หลนิ 

· มือ้พเิศษ !! กับเมนู เสีย่วหลงเปา รา้นดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบ ูชาบหูมา่ลา่ 

· น้ําดืม่บนรถ วันละ 1 ขวด 

 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดซเีหมนิตงิ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 
ตลาดซเีหมนิตงิ 

2  D.I.Y พายสปัปะรด – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – ฉอืเฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ตลาดนดักลางคนื
ซือ่หลนิ 

3  วดัหลงซานซือ่ – DUTY FREE –  ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 720 บาท) – 
ตลาดซเีหมนิตงิ – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

21 - 23 Feb 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

06 - 08 Mar 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

27 - 29 Mar 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

03 - 05 Apr 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

18 - 20 Apr 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

08 - 10 May 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

29 - 31 May 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

19 - 21 Jun 2020  18,999  18,999 18,999 7,000 5,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่

1 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – ตลาดซเีหมนิตงิ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตลาดซเีห
มนิตงิ 

05.0

0  

คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D  
สายการบนิไทย (TG)  
โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

07.0

5  

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 634  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.5

0  

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  (กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรไตห้วัน พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระแลว้นัน้ 

  



เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนูไกท่อด HOT STAR +บะหมีอ่าจง          (1) 

 

  

นําทา่นเยอืนแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่ชมิอาหารเลศิรสมากมาย ที่ ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  “สยามส
แควรเ์มอืงไทย” มทัีง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมสไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง เริม่ตน้นําทา่นชมิ 
รา้นไกท่อด HOT – STAR  ไกท่อดชิน้โต (ใหญเ่ทา่หนา้) เป็นรา้นไกท่อดทีต่อนนีใ้ครมาเทีย่วไตห้วันก็ตอ้งมาชมิ 
และไฮทไ์ลทอ์กีอยา่งหนึง่น่ัน คอื บะหมีอ่าจง นําทา่นตอ่ควิเพือ่ล ิม้รสบะหมีช่ ือ่ดัง บะหมีอ่าจงจะมลีักษณะของน้ําซปุที่
ขน้ๆคลา้ยๆกับกระเพาะปลาเสรมิรสชาตดิว้ยจิ๊กโฉ่วจะไดร้สชาตทิีล่งตัวมาก จะเห็นไดถ้งึผูค้นทีย่อมตอ่แถวเพือ่ซือ้กัน 
แตถ่งึจะมกีารตอ่แถวก็ไมต่อ้งกังวล เพราะรา้นนีเ้ขามพีนักงานมากพอทีจ่ะทําให ้ไมต่อ้งรอนาน 

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Takao 1972   เมนู MALA SHABU       (2) 

จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  “สยามสแควรเ์มอืงไทย” มทัีง้แหลง่เสือ้ผา้แบรนด์
เนมสไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER  แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น 
รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุ
ในโลก   อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย    

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ณ  XIMEN RELITE HOTEL   หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 D.I.Y พายสปัปะรด – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – ฉอืเฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ตลาดนดั
กลางคนืซือ่หลนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม            (3)                  

 

  

นําทา่นเยีย่มชม โรงงานพายสบัปะรด พรอ้มท า DIY ซึง่พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มี
รสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลก ทกุทา่นจะไดช้มตัง้แตข่ัน้ตอนการเพาะปลกูสบัปะรดชือ่ดัง จนถงึ
ขัน้ตอนการทําขนมรสเลศิ อสิระใหท้กุทา่นไดล้องทํา ขนมพายสบัปะรดดว้ยตัวทกุทา่นเอง ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของไตห้วัน เคก้ไสส้บัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้นําทกุทา่นเยีย่ม
ชม  อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ คาบสมทุรทางเหนอืของไตห้วันทีท่กุทา่นจะตอ้งประหลาดใจกับชายหาดที่
มหีนิสวยรูปร่างแปลกตามากมายทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและสายลมทีป่ะทะมานับพันๆปี ไฮท์



ไลทท์ีท่กุทา่นไมค่วรพลาดก็คอืโขดหนิรูป “เศยีรราชนิ”ี ทีโ่ดง่ดังไปท่ัวโลก 

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั YELIU SEAFOOD RESTAURANT        (4) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฉอืเฟ่ิน  เป็นหมูบ่า้นโบราณทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว กลางหมูบ่า้นมทีางรถไฟ
พาดผา่น มอีาหารทอ้งถิน่รถชาตดิ ีมน้ํีาตก Shifen ทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการสวยงามมาก ใครทีแ่วะมาเทีย่วที่
หมูบ่า้นนีน้อกจากจะไดเ้ทีย่วน้ําตกแลว้ ยังไดเ้พลดิเพลนิกับการปลอ่ยโคมลอย (คลา้ยโคมยีเ่ป็ง) และ
ทานของอร่อยๆ ไดต้ลอดสองขา้งทาง โคมลอยของไตห้วัน มชีือ่วา่ “โคมขงหมงิ” ถกูประดษิฐข์ ึน้โดยขง
เบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหารคนสําคัญในประวัตศิาสตรย์คุสามก๊ก เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของกองทัพ
ตัง้แตเ่มือ่ครัง้อดตี ปัจจบัุนจะมเีทศกาลโคมไฟผงิส ีหรอื  PingXi Sky Lantern Festival จัดขึน้ทกุปีในวัน
หยวนเซยีว คอืวันที ่15 ของเดอืน 1 ตามปฏทินิจันทรคต ิซ ึง่เป็นคนืทีพ่ระจันทรเ์ต็มดวงครัง้แรกในรอบปี
หลังผา่นพน้ตรุษจนี คลา้ยกับเป็นวันสง่ทา้ยเทศกาลตรุษจนีน่ันเอง  นําทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นโบราณจิว่
เฟ่ิน ในอดตีทีน่ีเ่คยเป็นแหลง่เหมอืงแร่ทองคําทีม่ชี ือ่เสยีงแตห่ลังจากประเทศญีปุ่่ นไดเ้ขา้ครอบครอง
ไตห้วันและสงครามโลกครัง้ทีส่องไดส้ ิน้สดุลง ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศหมูบ่า้นโบราณอาหาร
พืน้เมอืงรสเลศิพรอ้มของทีร่ะลกึน่ารักๆตลอดทาง นําทา่นชมิ ขนมพืน้เมอืงสดุแสนอร่อย “ไอตมิโรตถีั่ว
ตัด”  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ เป็นหนึง่ในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ทีส่ดุของเมอืงไทเป โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่ซ ึง่มักจะเป็นรา้นอาหาร
และขนมมทัีง้แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเล็กๆ เกอืบ 500 รา้นคา้ ทีเ่นน้ขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของ
ไตห้วันสไตล ์Street Food ตา่งๆ นําทกุทา่นชมิ ไสก้รอกเชยีงฉาง ลักษณะคลา้ยกับไสก้รอกอสีานแต่
รสชาตติา่งจากไสก้รอกอสีานมาก เป็นทีน่ยิมสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่โีอกาสไดไ้ปทีต่ลาดแหง่นี ้จากนัน้พา
ทา่นชมิอกีหนึง่ไฮทไ์ลท ์ คอื ขนมปังไสห้ม ู/ เนือ้ ทีเ่ขาจะยา่งในโอง่ มคีวามหอมน่าทานมากๆ ตัวแป้งมี
ความนุ่ม สว่นไสด้า้นในมทัีง้หม ูและ เนือ้ ใหท้า่นไดล้องชมิ พเิศษ!! เชญิทา่นชมิ น้ําฟัก เป็นเครือ่งดืม่ที่
นยิมเป็นอยา่งมากของคนไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว บอกเลย หา้มพลาด!!! และนอกจากนีย้ังมอีาหารอกี
หลากหลายชนดิใหท้า่นเลอืกรับประทานกันอยา่งจใุจ   เชน่ ปลามกึยา่ง, หอยทอด, ไกท่อด, ขา้วขาหม,ู 
และชาไตห้วันตา่งๆ เตา้หูเ้หม็นทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ เป็นตน้ อกีโซนของตลาดจะเป็นตรอกซอกซอยแยกยอ่ย
รอบๆอาคารตลาดนี ้จะขายของผสมกันไปทัง้รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเลน่ ของฝาก เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งสําอางค ์เครือ่งประดับ ของใชเ้ด็ก ของทีร่ะลกึ โรงภาพยนตร ์รา้นคาราโอเกะ และอืน่ๆ ทัง้
เป็นแบรนดน์านาชาตแิละรา้นทอ้งถิน่ดว้ย 

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนู ไสก้รอกเชยีงฉาง +ขนมปังไสห้ม ู/ เนือ้+น า้
ฟกั      (5) 

 

  

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  XIMEN RELITE  HOTEL   หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 วดัหลงซานซือ่ – DUTY FREE –  ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 720 บาท) 
– ตลาดซเีหมนิตงิ – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม           (6)                    



                 

นําทกุทา่นทา่นไหวพ้ระขอพร วดัหลงซานซือ่ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วัน ซ ึง่ข ึน้ชือ่วา่สวยงามทีส่ดุใน
ไตห้วันดว้ยเชน่กัน   จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษนําทกุทา่นเยีย่มชม   ตกึไทเป101 (ไม่
รวมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ราคา 720 บาท) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ี่
ยังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่ัน
การสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและนําทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตรตอ่นาท ี         

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารชือ่ดงั  DIN TAI FUNG  เมนูเสีย่วหลงเปา         (1) 

นําทา่นตะลยุทาน เมนูขึน้ชือ่ของไตห้วัน เสีย่วหลงเปา รา้นดัง ณ รา้นตน้ตํารับ ที ่DIN TAI FUNG ทีเ่ป็นที่
นยิมและเป็นอกีหนึง่รา้นทีม่รีสชาตดิทีีอ่ร่อยทีส่ดุ ซ ึง่เชฟจะทําแผน่แป้งเนือ้เนยีนนุ่มอร่อย กับไสท้ีป่รุงรส
อยา่งลงตัว และจับเป็นจบีปิด 18 จบีอยา่งสวยงาม ทานคูก่ันกับซอสสตูรเฉพาะ กอ่นรับประทานตอ้งจิม้ตัว
แป้งใหน้ํ้าซปุไหลออกมา แลว้ทานไปทัง้คํา รา้นนีม้สีาขาทีเ่มอืงไทย ตัง้อยูท่ีเ่ซน็ทรัลเวลิด ์ซ ึง่สายกนิ
หลายทา่นทีล่ ิม้รสแลว้ตา่งพดูเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ “รสชาตขิัน้เทพ” 

 

  

จากนัน้นําทา่นเดนิเลน่ ตลาดซเีหมนิตงิ อกีครัง้ เพือ่เลอืกซือ้ของฝากและเก็บตกเมนูทีท่า่นอยากลิม้ลอง
เพิม่เตมิ กอ่นกลับจากซเีหมนิตงิ นําทกุทา่น ชมิชาไขม่กุรา้นดัง TIGER SUGAR เป็นรา้นทีม่คีวามนยิม จะ
เห็นไดจ้ากการรวีวิจากบล็อกเกอรต์า่งๆใหค้ะแนนรา้นนีม้าเป็นอันดับ 1 ของชาไขม่กุไตห้วันเลยทเีดยีว 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิเถาหยวน” 

20.05  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAY เทีย่วบนิที ่TG 635   
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.50  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,                สายการบนิ, 
การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้ทัง้นีจ้ะข ึน้อยูก่ับลกูคา้เป็นสําคัญ *** 



โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดังนี ้: โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 วัน พรอ้ม

ทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

*** หมายเหต ุ ในกรณีทีล่กูคา้ปฏเิสธไมเ่ดนิทางตามตารางโปรแกรมทัวร ์ 
  ทางบรษัิทขออนุญาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 400 บาทตอ่ทรปิ*** 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ THAI AIRWAYS   ขาไปทา่นละ 30 กก.  ขากลับทา่นละ 30 กก 
8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
10.คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
– การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี  อวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ                1,000,000
บาท 
– คา่รักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้าไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่

ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,200 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 
4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทยกรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่ง
ดา้ว3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิท
ฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง

ทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูชํ้าระดว้ยตนเอง) 

7.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ไทยทีต่อ้งการอยูเ่กนิ 30 วัน 
8.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ราชการ (พาสปอรต์ราชการตอ้งทําวซีา่ทกุกรณ)ี 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอื ชําระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20-30 วัน กรณีทีไ่มชํ่าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิ
การเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผู ้
เดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสําเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่น

หมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) 
4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
   เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณ ี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  25 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดยบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ



ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นสําคัญ 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจบัุน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์
ทีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันตามสถานการณ์ดังกลา่ว  

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหก้ับคนไทยเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2559 
      ทางรัฐบาลไตห้วันไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหก้ับคนไทยทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศไตห้วัน ไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ถงึวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพํานัก
ในประเทศไตห้วันได ้30 วัน (หากผูย้ ืน่ประสงคจ์ะพํานักในประเทศไตห้วันเกนิ 30 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวัีตถปุระสงคอ์ืน่ๆ 
จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

  

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศไตห้วนั มดีงัตอ่ไปนี้ 
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศไตห้วัน (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศไตห้วันได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศไตห้วัน (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ )ๆ 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศไตห้วัน (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออก

เอกสารดังกลา่ว) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศไตห้วนัดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2.กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศไตห้วัน จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 30 วัน 

4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศไตห้วัน มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


