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วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.15-12.45) 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่า 
ขึน้ตึก 600NT) 

✈ X X 
EASTERN HOTSPRING 
HOTEL YANGMEI   
หรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว  

2 
เถาหยวน-เมืองผูหลี-่น่ังกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้าน 
วฒันธรรม 9 เผ่า-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มาเก็ต 

   MOVING  STAR  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

3 ไถจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋ 
หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

4 ไทเป-วดัหลงซาน- DUTY FREE-ศูนย์สร้อย 
สุขภาพ-ซีเหมินติง   

  X RELITE HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

5 ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ 
(TG633 : 13.55-16.50) 

 ✈ X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน 1,000 NTD / ท่าน / ทริป 
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กาํหนดการเดนิทาง เดอืนมีนาคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก 600NT) 

05.15 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

08.15 น.   เหิรฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบินที ่TG632  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง ตอ้นรับท่านดว้ย...ชานมไข่มุกไต้หวัน และ แซนวิช ท่านละ 1 ชุด  
นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมสีนํ้ าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุัรัสเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหน้า 89 ขั้น
เท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันทาํจากทองสัมฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาด
ใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิ้มแยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
และท่ีกาํแพงด้านในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คาํ คือ 
จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ 
นาํท่านสัมผสัสัญลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก 600NT) มีความสูงถึง 
508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวนัออกแบบดั้ งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดย
ผสมผสานสัญลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือ ให้เขา้กนักบัเทคโนโลยี
ลํ้ายคุไดอ้ยา่งลงตวั ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั   

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI  หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง เถาหยวน-เมืองผูหลี่-กระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านวฒันธรรม 9 เผ่า-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา
เมืองไถจง-เฟิงเจ่ียไนท์มาเก็ต 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างภาคกลางของไตห้วนั 
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือท่ีสําคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือวา่น่าอยูท่ี่สุดในไตห้วนั  จากนั้นนาํท่าน น่ังกระเช้าลอยฟ้า จากทะเลสาบสุริยนัจนัทราขา้มภูเขา
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบและพบทิวทศัน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจากมุมสูง
ซ่ึงจะเห็นตวัทะเลสาบสุริยนัจนัทราไดเ้กือบทั้งทะเลสาบ จากนั้นนาํท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 
เผ่า เพื่อไปชมการแสดงประเพณีวฒันธรรมของชาวเผ่าต่างๆ ณ ลานแสดง เช่น ประเพณีการ
ตอ้นรับผูม้าเยอืน ประเพณีการแต่งงาน ท่ีแต่ละเผา่ก็จะมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และ
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ยงัมีสวนดอกไมท่ี้จดัอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัสวนดอกไมอ้ย่างเต็มอ่ิม 
(เป็นช่วงดอกซากุระผลบิาน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบ

กบัมีทศันียภาพของนํ้ าและภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ นาํท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ี
อนัเชิญมาจากชมพทูวปี  
นาํท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของ
เกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 ของมณฑลไตห้วนั  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี ้ชาบู ชาบู 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เฟิงเจ่ียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านคา้ครบครันจาํหน่ายสินคา้ และ

อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ต่างๆ พร้อมชมวถีิชีวติของชาวไตห้วนั  

 พกัที ่MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ไถจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว่-จ่ิวเฟ่ิน-ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  นาํท่านชม ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ
ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วนั เคก้ไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมายฝากคนทางบา้นอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย         นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล ทาํให้เกิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี จ่ิวเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา 
อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผอืกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่าน
สามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีทาํให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ิน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ ไทเป นําท่านเดินทางสู่       
ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และโด่งดงัท่ีสุดอีกดว้ย พูดไดว้่า
ของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผา้ ร้องเทา้ ในซ่ือหลินไนท์
มาร์เก็ตมี ฟู้ ดคอร์ทชั้นใตดิ้น อาหารในนั้นอร่อยยยยมากก มีหลากหลายอย่างให้เลือก เช่น หอย
ทอด เตา้หูเ้หมน็ สเตก็ ไก่ทอดยกัษ ์ชานมไข่มุก และพวกของทอดต่างๆ 

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 




By Seasons Holiday No.License 11/03359                                              CODE:SHTGTPE6 



    SHTGTPE6 ไตห้วนั...ขนมนํ้ าดอกไม ้ 5 วนั 4 คืน(TG) มี.ค.62 / 051218                     4  

 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ไทเป-วดัหลงซาน-DUTY FREE-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซีเหมินติง   

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านเดินนทางสู่ วัดหลงซาน เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง
ไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 
1738  แต่เดิมสร้างข้ึนเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือ
ของชาวจีนอีกมากกวา่ 100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละหน้าท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า 
หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย        นาํท่านแวะ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ 

และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั 
และ ปะการังแดง เคร่ืองประดบัลํ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ  
จากนั้นนาํท่าน อสิระช้อปป้ิงซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลาย
รวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาท่ี
ประเทศ ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก  

ค ่า อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที ่RELITE HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า  ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ GLORIA OUTLETS ซ่ึงเป็นห้างเอาท์เล็ตสไตล์อเมริกนัแห่งแรกในไตห้วนั  
ตั้งอยูบ่ริเวณติดกบัสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ้าเถาหยวนเอาทเ์ล็ตแห่งน้ีมีทั้งหมด 4 
เฟส  เฟสแรกประกอบดว้ยร้านขายสินคา้แบรนดด์งัรวม 102 ยีห่อ้ ซ่ึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกติเฉล่ีย
ประมาณ 35% ในจาํนวนน้ีมีสินค้าแบรนด์เนมท่ีเพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวนัเป็นคร้ังแรก 24        
แบรนด์  นอกจากน้ียงัมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซ่ึงเป็นร้านราเม็งท่ีโด่งดงัตอ้ง
จนตอ้งต่อแถวรอยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญ่ีปุ่นตอ้งต่อแถวรอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรก
ในไตห้วนัท่ีหา้งกลอเรียเอาทเ์ล็ตส์แห่งน้ีอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

13.55 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
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ไต้หวนั...ขนมนํา้ดอกไม้
ชมดอกซากรุะ หมู่บ้านวฒันธรรม 9 เผ่า 5 วนั 4 คนื (TG) 



อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่05 ธ.ค.61 เป็นเงิน 3,100 บาท 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  นํา้หนักสัมภาระ ท่านละไม่เกนิ 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

7.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-6) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่6 - 10 มนีาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่8 - 12 มนีาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่13 - 17 มนีาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่15 - 19 มนีาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 5,000 บาท 13,999 บาท 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาไต้หวนั (หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562 ไต้หวนัยกเลิกการขอ

วซ่ีาสําหรับหนังสือเดินทางไทย [เล่มสีแดงเลอืดหมู] ท่านสามารถเข้าไต้หวนัโดยไม่ต้องขอวซ่ีา แต่หากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง  ทั้งนี้ สําหรับหนังสือเดินทาง
ข้าราชการไทย (เล่มสีนํา้เงิน) ต้องทาํการยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่น
วซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 5-7 วนัทาํการ 

2.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 1,000 NTDต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 600 NTD / ท่าน / ทริป 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

6. ค่าวซ่ีาไต้หวนัสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ชําระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวไต้หวัน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยว
ทัว่ไปได้รู้จักคือ DUTY FREE, ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
หากท่านปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 
NTD / คน / ร้าน 
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 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ                                                                       
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
 

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไต้หวนัสําหรับหนังสือเดนิทางราชการไทย 
 

1.หนังสือเดินทาง (Passport)  
 ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่าน

ท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืสําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่าย 

 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั)  

3.หลกัฐานการเงิน  
 สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัใหเ้รียบร้อยก่อนถ่ายสาํเนา) พร้อมเซ็นช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือ
รายการเดินบญัชี (Statement)ยอ้นหลงั 6 เดือนกรุณายืน่ขอจากธนาคารโดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั   

4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)  
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานราชการ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเร่ิมทาํงาน  

5.สําเนาทะเบียนบ้าน 
6.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองสาํเนาทุกฉบบั  
หมายเหตุ   

- ผู้ยืน่ขอวซ่ีา ทีม่ีอายุ 60 ปีขึน้ไป ไม่ต้องแสดงหลกัฐาน การเงิน และ หลกัฐานการทาํงาน 
- กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วซ่ีาเข้า  ประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 

 

 

 
 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



