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 ชมพระอาทติยข์ ึน้ ทะเลหมอก และน่ังรถไฟโบราณ ณ อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั 

 ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่มทีวิทัศนร์าวกับภาพวาดพูก่ันจนี 

 ชมอทุยานแหง่ชาต ิเยห๋ลิว่ อทุยานหนิทรายทีม่หีนิเศยีรพระราชนิอีันโดง่ดัง  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

 ขึน้ตกึไทเป 101 (รวมคา่ชมววิชัน้ 89 ราคา NT 500)  

 แชน่ ้าแรอ่อนเซ็นสไตลไ์ตห้วนั 

 ลิม้รสบฟุเฟ่ตส์กุีช้าบ ูชาบ,ู เสีย่วหลงเปา, สเต็ก+สลัดบารบ์ฟุเฟ่ต ์ 

 มบีรกิาร Free FiWi บนรถ 

 หมายเหต ุ เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 20 วนั ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลงั 20 

วนั กอ่นเดนิทาง เสยีคา่วซีา่เพิม่ 1,700 บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง :   วนัที ่ 16 – 20, 20 – 24 ก.ค. 59          - 36,900 - 

  10 – 14 ส.ค. 59         - 36,900 - 

ไตห้วนั อทุยานอาลซีนั 
5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิไทย 
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  20 – 24 ต.ค. 59         - 37,900 - 

  9 – 13, 10 – 14 ธ.ค. 59        - 36,900 - 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –ไทเป – หนานโถว – แชน่ า้แรอ่อนเซ็นสไตลไ์ตห้วนั ณ ทีพ่กั 

05.00 น.

  

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

กอ่นขึน้เครือ่ง  

 

07.10 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยเทีย่วบนิที ่TG 634 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

11.50 น. 

ถงึท่าอากาศสนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตปิระเทศไตห้วัน (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    

 
น าท่านเดินทางสู่เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วันที่ไม่มี

ทางออกสูท่ะเล  
 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าคณะเขา้สู่ที่พัก ใหท้่านอสิระแช่น ้ าแร่ภายในหอ้งพักตามอัธยาศัย เพื่อ

สขุภาพทีแ่ข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี

       พกัทีโ่รงแรม  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL 

** กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบั 1 คนื เพือ่คา้งคนืทีอ่าลซีนั** 

 

วนัทีส่อง   ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเหวนิหวู ่– วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – 

                อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั                                      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ของ ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้า

จดืที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขือ่นที่ส าคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร 

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว โดยรอบๆ ทะเลสาบ

แห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญมากมาย จากนั้นน าท่านกราบไหวส้ ิ่ง

ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GO2: TPE-TG001                                                  หนา้ 3 จาก 12 
      www.goholidaytour.com 

รหสัโปรแกรมทวัร ์TAIWAN ALISAN 5D4326 DEC-TG-W07 

 

เทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มี

มลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการ

พระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย 
หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั **ส าหรบัทา่นที่

เมารถ แนะน าใหท้านยาแกเ้มาชว่งเวลานี ้** 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 
น าคณะเขา้สู่ที่ พัก   โรงแรม LONGYUN FARM HOLIDAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม   ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ โรงแรมทีพ่กั– น ัง่รถไฟโบราณศกึษาเสน้ทางธรรมชาตภิาย 

                ในอทุยาน – ไทเป – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 04.30-06.30 น. ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณน าท่านชมจุดท่องเทีย่วส าคัญตา่งๆ ภายในอทุยาน

แห่งชาตอิาลซีนั ซึง่เป็นอุทยานที่มคีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงที่สุดของ

ไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานา

ชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4  เทา่นัน้  น าท่านเดนิชมดืม่ด า่กับ

ธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

ตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึง่เป็น

อทุยานทีย่ังมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเป   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป ให ้

ทา่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตามอัธยาศัย 
 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   โรงแรม FUSHIN เทยีบเทา่    

วนัทีส่ ี ่      อนสุาวรยีว์รีชนจงเลีย่ฉอื – พพิธิภณัฑก์ูก้ง – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน –   

              ข ึน้ตกึไทเป101 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านสู ่อนุสาวรยีว์รีชนจงเลีย่ฉอื สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ

วรีชนในสมัยปฏวิตัลิม้ระบอบแมนจ ูสมัยรวมประเทศตอ่ตา้นญีปุ่่ นเรือ่ยมาถงึยคุ

ปราบคอมมวินสิต ์ชมทหารประจ าการเพือ่เคารพตอ่ดวงวญิาณของวรีชนทีส่ละ

ชพีเพื่อชาต ิซึง่ผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึง่ถือเป็นไฮไลท์ในการชม

สถานทีน่ี้ น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง ทีไ่ดช้ือ่วา่ เป็น 1 ใน 4 สดุยอด

พพิธิภัณฑข์องโลก สถานทีร่วบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไว ้

ทีน่ี่ทัง้หมดซึง่มปีระวัตยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายาก เชน่ หยก

ผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ หยกตราประทับประจ าตัวเฉียนหลงฮ่องเต ้และ

งาชา้งแกะสลักฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิว่ อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นที่เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อน

ของนัา้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆ น่าตืน่

ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัวโลก ให ้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงหมู่บ ้านโบราณจิว่เฟ่ิน  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิ ์กวงสวี ้แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพา

กันมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่ง

น่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า 

จนกระท่ังมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยซังเฉิงชือ่” 

และ “อู๋เหยยีนเตอะซันชวิ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ์ได ้

ดงึดูด นักท่องเที่ยวจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคัก

และมชีวีติชวีาอกีครัง้  

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่กึไทเป 101 (รวมคา่ขึน้ตกึ รวมค่าขึน้ตกึชมววิชัน้ 

89 แลว้) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมอืงไทเป ที่นี่ยังมจีุด

ชมววิทีส่งูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 
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900 ตัน ท าหนา้ที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกดิแผ่นดนิไหวและน าท่านขึน้

ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม FUSHIN หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้     วดัหลงซนัซือ่ – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ – D.I.Y ท าโมจ ิ–  

               สนามบนิ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านชมวดัหลงซนัซือ่ถอืเป็นวัดเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงใหท้่านไดส้ัมผัสความ

งามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ใน พ.ศ. 2281 แสดงให ้

เห็นถงึจติใจทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหัว วดัแหง่นี้

เต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม 

หลังจากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มพีื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชวีประวัต ิ

และรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ล ิม้รสสกุ ีช้าบชูาบ ูสไตลไ์ตห้วนั)  

 

น าท่านสัมผัสแหล่งชอ้ปป้ิงย่านกลางคนื ซเีหมนิตงิ หรอืสยามสแควไ์ตห้วัน 

ใหท้่านไดอ้ัพเดทแฟชั่น อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย ทัง้สนิคา้แฟชั่นเท

รนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ น าท่านเขา้เยีย่ม

ชมโรงงานโมจแิหล่งรวมโมจติน้ต าหรับของญีปุ่่ น ใหท้่านไดล้อง การท าโมจิ

ดว้ยตวัเอง ท่านสามารถถ่ายรูปกับ รา้นที่มกีารตกแต่งสไตลญ์ี่ปุ่ น อกีทัง้ยัง

สามารถเลอืกซือ้โมจหิลากหลายชนดิอกีดว้ย 

 

20.05 น.

  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศ

ไตห้วัน อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย โดย

เทีย่วบนิที ่TG635 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

22.50 น. 
เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวสัดภิาพ 
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ไตห้วนั อทุยานอาลซีนั 5 วนั 4 คนื 
โดยการบนิ Thai Airways (TG)  

หมายเหต ุ: ราคานีไ้มม่กีระเป๋า ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ   

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทย

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15    

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ย โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่น

การเดนิทาง 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็กต า่กวา่ 

12 ปี (มเีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็กต า่กวา่ 

12 ปี (ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่16 – 20, 20 – 24 ก.ค. 59  36,900 35,900 34,900 7,500 

วนัที ่10 – 14 ส.ค. 59 36,900 35,900 34,900 7,500 

วนัที ่20 – 24 ต.ค. 59 37,900 36,900 35,900 7,500 

วนัที ่9 – 13, 10 – 14 ธ.ค. 59 36,900 35,900 34,900 7,500 
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อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

2. ประสงคอ์ยูต่อ่ จะมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2 ทา่นตอ่1หอ้ง) 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราไมน่ ีร้วม 

1. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/วัน, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ 

6. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วัน : หมายเหต ุเอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 20 วนั ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากได้

เอกสารหลงั 20 วนั กอ่นเดนิทาง เสยีคา่วซีา่เพิม่ 1,700 บาท 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนื

เงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึง่ไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้) หรือจัดหาคณะทัวร์อืน่ใหถ้า้

ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ย (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว่า 7 

วันท าการ)  

2. การยืน่วซีา่ ควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนดและควรเตรยีมเอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไม่

ครบ เพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ฯ 

3. หากท่านตดิธุระหรอืไม่สามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางได ้หรอื ตอ้งการพาสปอรต์เพื่อน าไปใชก้่อน 

กรณุาแจง้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่นยืน่เอกสารใหก้บัทางบรษัิท   

4. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของ

ทา่น  
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5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวร์หรอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 

และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่าย

จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งวซีา่ 

** การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิข์องทางสถานฑตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ 

หากผลวซีา่ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

-  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีที่มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักอาจ

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไตห้วันทกุโรงแรมจะม ีWifi หรอืสาย Land บรกิารอนิเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กาน ้ารอ้น บรกิารใหฟ้ร ี  

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้ง
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2 นิว้ 

สดัสว่นใบหนา้ 

       80 % 

ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไตห้วนั 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

(ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย  

เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

-            หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2.รปูถา่ย 

- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 1.5 นิว้ จ านวน 2 ใบ  

- (ใชร้ปูสพีืน้หลังขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้  

- หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ)  

3.หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ

เดอืนปัจจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา) พรอ้มเซน็ชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

- หรอืรายการเดนิบญัช ี (Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืน กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาด าเนนิงาน

ประมาณ 3 วัน   

4.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)  

- กรณีเป็นพนักงาน 

หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน และ วันเริม่ท างาน  

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซน็ชือ่

รับรองส าเนา  

      -         กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้) 

หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนา 

5.ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร และส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

(ถา้ม)ี กรณุาเซน็ชือ่รับรองส าเนาทกุฉบบั  

- กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี  

*  ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึง่ และตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่เดนิทางพรอ้มใครและมี

ความสมัพันธก์นัอยา่งไร พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา  
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*  เด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูนั้น้ เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บันทกึการหยา่ซึง่แสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ้ ืน่ 

จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ หนังสอืรับรองบตุร  บญุธรรม เป็นตน้ 

- กรณีสมรสแลว้ 

ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนา 

- กรณีเป็นผูส้งูอาย ุ60ปีข ึน้ไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน   

หมายเหต ุ: สามารถยืน่วซีา่ออนไลนไ์ด ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม ในกรณีทีม่วีซีา่ของประเทศ 

นวิซแีลนด,์ ยโุรป, ประเทศในกลุม่เชงเกน, อเมรกิา, องักฤษ, ญีปุ่่ น ฯลฯ ทีย่งัไมห่มดการอายกุารใชง้าน 

           

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย  

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ไตห้วนั **กรณุากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น** 
 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)  
(MISS / MRS. / MR.) NAME………………..……………………SURNAME…………………………….………….. 
สถานภาพ  (....)โสด  (....)แตง่งาน (....)หมา้ย (....)หยา่ (....)จดทะเบยีน                                           
(....)ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ชือ่คูส่มรส............................................................................................. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
......................................................................................... รหัสไปรษณีย.์.......................... 
โทรศัพทบ์า้น..............................................โทรศัพทม์อืถอื....................................................   
อเีมลส์ว่นตวัหรอืบคุคลทีค่ณุรูจั้ก.............................................................................................  
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................ 
ต าแหน่งงาน............................................................โทรศัพท.์..............................................  
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………………………………..……….รหัสไปรษณีย ์.......................... 
โทร........................................ โทรศัพทม์อืถอื.......................................... (**กรณุากรอกเบอร์
โทรศัพทท์ีถ่กูตอ้ง เนือ่งจากทางสถานทตูอาจจะตดิตอ่ทา่นเพือ่ท าการเชค็ขอ้มลู) 
  
หมายเหต ุ** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ** เอกสารนีส้ง่กอ่นยืน่วซีา่อยา่งนอ้ย 15 – 20 
วันกอ่นการเดนิทาง 

           

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GO2: TPE-TG001                                                  หนา้ 12 จาก 12 
      www.goholidaytour.com 

รหสัโปรแกรมทวัร ์TAIWAN ALISAN 5D4326 DEC-TG-W07 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 


