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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)  

ล าใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว 
ฟรีน  าหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม  

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ของประเทศไต้หวัน  (พักไทจง 1 คืน / ไทเป 2 คืน) 
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK)                                         

ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) 
 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติง    
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  อ่ิมอร่อยกับอาหาร 10 มื อ เมนไูฮไลท์ระดับดีลักซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดด
ก าแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง 

 มื อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน  าซุปไหล เนื อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ   
ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”  
**บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง , อัตรานี้เป็นราคาที่รวมค่าวีซ่าแล้ว **  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

มิถุนายน 59 
1 – 5 มิ.ย.  59 ราคา 19,999.– 
15 – 19 มิ.ย.  59 ราคา 20,999.– 
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 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59 ราคา 22,999.– 
กรกฎาคม 59 16 – 20 ก.ค. 59 ราคา  22,999.– 

สิงหาคม 59 
10 – 14 ส.ค. 59 ราคา  22,999.– 
24 – 28 ส.ค. 59 ราคา  20,999.– 

กันยายน 59 21 – 25 ก.ย. 59 ราคา  19,999.– 
ตุลาคม 59 12 – 16 / 19 – 23 ต.ค. 59 ราคา  22,999.– 

 
 

วันแรก          สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน 
   23.30   พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ นเครื่อง 

วันที่สอง        เถาหยวน – ผูหล่ี – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –  
                      ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต    
   03.10                   ออกเดินทางสู ่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)                        

โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182  (เฉพาะวันที่ 16 - 20 ก.ค. 2559 ออกเดินทาง03.10-08.05 น.) 
08.05   เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวันแล้ว   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนรถแบบ BOX SET (1)                 
จากนั นน าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหม่ืนล้านบาท 
มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิด
แผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วัดนี กลับไม่เป็นอะไรเลยสร้าง
ความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมากมีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม     จากนั นน าท่าน 
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไต้หวัน ตั งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั งขึ นเม่ือวันที่  24 มกราคม 
2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั งใหญ่เม่ือวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จาก
ผืนน  าสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขา
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 สลับซับซ้อนล้อมรอบ ท าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี ยว  ซึ่งเป็นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ปลาประธานาธิบดี    (2)  
 
 
 
 

บ่าย จากนั นน าท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   
 หลังจากนั นน าท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพ

เจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หลังจากนั นน าท่าน  จากนั นน าท่านช้อปป้ิง ตลาดฝงเจ่ีย ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้
ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว  

  ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร เมนู เสต็ค + สลัดบาร์ (3)  
 
 
 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม      ไทจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเย่หล่ิว – ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวช้ัน 89) -
ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)                (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/อาหารเย็น) 
น าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี  แห่งราชวงศ์ชิง มีนัก
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน
พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ งไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
“เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จ านวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั ง 
จากนั นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี ตั งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะ
พื นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน  าทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง 
ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารท้องถิ่น + ซีฟู้ด  (5) 
บ่าย จากนั นน าท่านสู่เมืองไทเป เดินทางสู ่ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ นตึก รวมค่าขึ นตึกชมวิวชั น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 

508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    PAGE 5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HAPPY TAIWAN_JUN-OCT-XW-W20 

 ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและน าท่านขึ นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดใน
โลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  จากนั น น าท่านไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ต
สายแรกของเมืองไทเป จึงเป็นไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของความ
เจริญของเมืองไทเป เม่ือ ครั งที่ชาวฮ่ันเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ  มาตั งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั งแต่สมัยราชวงศ์ชิง 
ส่วนถนนด้านหน้าของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตทั่วไป ที่มีขายของทั ง  ของกิน เสื อผ้า รองเท้า ต่างๆ  

 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร เมนู สุกี้ไต้หวัน  (6)  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 วันที่สี่           DUTY FREE – ศูนย์ปะการังสีแดง – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –  
ตลาดซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)                        (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 
จากนั นน าท่าน ไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั นน าให้ท่านได้เลือก
ซื อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ   จากนั นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ประการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน  มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ
สมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมน ามาท าเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เม่ือสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้
ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี จะถูกค้นพบในไม่ก่ีที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาค
ตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชีย
เท่านั น ซึ่งปะการังแดงนี จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการน ามาท าเครื่องประดับใน
สมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับส าหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั นสูง   จากนั นน าท่านเลือกซื อ
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ  อีกมากมาย   

  
 
 
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน ติ่น ไท่ ฟง  เมนู เส่ียวหลงเปา  (8) 

รับประทานอาหารมื อพิเศษ ณ ร้าน  “ติ่น ไท่ ฟง” ร้านอาหารจีนที่โด่งดังในระดับโลก มีชื่อเสียงมาหลายสิบปี ถึง
ขั นได้รับการการันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ และได้รับการจัดอันดับเป็นร้านอาหารยอดเยี่ยมจากนิวยอร์กไทม์ มี
ลูกค้าเป็นเหล่าเซเลบริตี  ดาราคนดังมากมาย และแทบทุกสาขาทั่วโลก ในเวลามื อเที่ยงหรือมื อค่ าต่างมีลูกค้ารอหน้า
ร้านนับเป็นสิบคิวเลยทีเดียว  ความอร่อยของอาหารจีนต ารับไต้หวันของร้าน ติ่น ไท ่ฟง นี  สืบทอดมานานนับ 40 ปี 
จากจุดก าเนิดร้านแรกในไต้หวัน และขยายไปยังสาขาต่างๆ ทั่วโลก ทั งที่สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น อเมริกา ชื่อเสียงของร้านได้มาจากอาหารที่รสชาติอร่อย ส่วนประกอบชั นเลิศ ศิลปะการปรุงที่ปราณีตและได้
มาตรฐานทุกจาน  “เมนูขึ้นชื่อของร้านคือ “เสี่ยวหลงเปา” ที่โชว์ฝีมือเชฟด้วยการใช้แผ่นแป้งเน้ือเนียนนุ่มอร่อย กับ
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 ไส้ที่ปรุงอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานต้องจิ้มให้
น้้าซุปไหลออกมา แล้วทานไปท้ังค้า”   

 
 
 
 
 
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั งหมด

เก่ียวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ต าแหน่งผู้น าประเทศ 
ท่านจะได้พบกับการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ นทุก 1 ชั่วโมง บนชั น 4 
ของอนุสรณ์แห่งนี   จากนั นน าท่านไปช้อปปิ้ง  ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มี
ทั งแหล่งเสื อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  
แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย     

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร เมนู พระกระโดดก าแพง (9) 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CITY LAKE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

วันท่ีห้า          สนามบินเถาหยวน –  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนรถแบบ BOX SET (10)                                                    (อาหารเช้า/ –/ –) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”  
  09.50  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181  (เฉพาะวันที่ 16- 20 ก.ค. 2559 ออกเดินทาง09.30-12.30 น.) 
  12.30  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************************************************************* 
 
 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เปน็ต้น  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นส าคญั *** 
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โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
 
 

อัตราค่าบริการ 
เดือน   1 – 5 ต.ค. / 21 – 25 ก.ย.  2559 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 19,999.– 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้เตียง) 19,999.– 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ใช้เตียง) 18,999.– 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.– 

 
 

เดือน  15 – 19 มิ.ย. / 24 – 28 ส.ค.  2559 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 20,999.– 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้เตียง) 20,999.– 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ใช้เตียง) 19,999.– 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.– 

 
 

เดือน  29 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 16 – 20 ก.ค. / 10 – 14 ส.ค. / 12 – 16/     
19 – 23 ต.ค. 2559 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 22,999.– 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ใช้เตียง) 22,999.– 
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 เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน (ไม่ใช้เตียง) 21,999.– 
พักเดี่ยวเพิ่ม  5,900.– 

*** หมายเหต ุ ในกรณทีี่ลูกค้าไม่เข้าร้านช้อป ดังนี้  DUTY FREE  ศนูย์ปะการังแดง 

ร้านเค้กไส้สับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 500 บาทต่อร้าน**** 

 

หมายเหตุส าคัญ!!!!! 
1.  ในกรณีผู้เดินทางมีวีซา่ของประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา อังกฤษ 

นิวซีแลนด์  และเชงเก้น เป็นแบบ MULTIPLE อยู่ภายในเล่ม และวีซ่ายังไม่หมดอายุ ทาง
สถานทูตไต้หวนัละเว้นเร่ืองการยื่นวีซ่า ทางบริษัทจะคืนค่าท าวีซ่าท่านละ 1,000 บาท 

2.  ในกรณีที่ลูกค้ามีพาสปอร์ตต่างชาติที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอ
วีซ่า ทางบริษัทจะคืนค่าท าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบและสอบถามกับทาง
บริษัทก่อน) 

 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
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 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าวีซ่าไต้หวัน 
8. น  าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT  

 ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก 
9. ค่าไกด์ท้องถิ่นน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
10. ค่าหัวหน้าทัวรน์ าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม 
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 800 NT   ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี) 
4. ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด  

(ปกติ 20 กก.) 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ช าระ
ด้วยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั งแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทาง

ที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
หมายเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
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 เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั งสิ น 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จ านวนผู้เดินทางต่ ากว่า  35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั น 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั งสิ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ

ไว้แล้วทั งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น   

 

 
 
 
 
 
เอกสารยื่นวีซ่า 
       1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง 
       2. รูปถ่าย 2 นิ ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า พื นหลังสีขาวหรือฟ้า 
       3. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี ) 
       4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจ าเท่านั น (ปรับบัญชียอดล่าสุดย้อนหลัง 6  เดือน) ทุกหน้าทุกแผ่น  
           (เงินยอดสุดท้ายขอ 30,000บาทขึ นไป/ต่อ1ท่าน) 
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        6. หนังสือรับรองการท างาน / การเรียน  เป็นภาษาอังกฤษ 
            - ลูกจ้าง : ระบุวันที่เร่ิมท างาน, ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ 
            - เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง 
            - นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
               (อายุ ต่ ากว่า 16 ปี)   : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน 
       7. ส าเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ท างานให้สามีท าหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย 
       8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )  

9. กรณ ีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา 
มารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด และต้องไปแจ้งกับทางอ าเภอเพื่อท าหนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ 

     10. ใบกรอกประวัติส่วนตัว ส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า เพื่อเป็นการป้องกัน 

การสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองท่ีใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้ท่ีไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
   1.  ตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพ านักถาวร) ของประเทศใด 
        ประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์ที่ยังไม่หมดอายุ 

สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพ านักอยู่ในประเทศ ไต้หวันได้ไม่ 
        เกิน 30 วัน  
   2.  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw 
        และน าหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่

สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที ่1จะถูกปฏเิสธการเข้าไต้หวัน)  
   3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี :  
       3.1 เป็นผู้ถือหนงัสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอ่ืนๆที่มิใช่พาสปอร์ต)  
       3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  
       3.3 ตั๋วโดยสารเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและ  

เที่ยวบินหรือเที่ยวเรือ  อย่างชัดเจน  
       3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของส านักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน  
             การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง  

http://immigration.gov.tw/
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              อินเทอร์เน็ต โดยท าการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี ： 
             1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)  
                • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่ 
                    วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)  
                • ต้องมีตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วเรือขากลับ  
                • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน  
            2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ) ปัจจุบันเป็นผู้ที่  
               (ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พ านักถาวร หรือ  
               (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
                     หรือ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง 
                     •  ขณะเข้าเมืองต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากมีความจ าเป็นตอ้งกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า 

 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ................................................................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ............................................................................. 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................................................................... 
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................................ 
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา.................................................................. 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................  
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................  มือถือ ..................................................................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน ..................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ .......................................................................... 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน ...............................................................................  โทรสาร ................................................................... 
8. สถานภาพ   (........) โสด    (........) สมรส     (........) หย่า     (.......) ม่าย     (.......) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (......) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด .................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ......................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ...............................................................................  มือถือ ........................................................................ 
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพันธ์ ................................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................   ความสัมพันธ์ ................................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................   ความสัมพันธ์ .................................................. 
10. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ........................................................................................ 
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
โทรศัพท์ ..................................................... 
11.ชื่อโรงแรมหรือที่พักที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์......................................................................................................... 
...............................................................................................................................Tel……………………………………… 


