
 

 

 

ไตหวัน 5 วัน 4 คืน E-DA WORLD 
ตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 / พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน / อดีตสถานฑูตอังกฤษ  

สวนสนุก E-DA THEME PARK / อาบนํ้าแร / ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ฝงเจี๋ยไนทมารเก็ต 

อาหารพิเศษ!!  สลัดกุงมังกร/ เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟตสุก้ีชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ลาน 
กําหนดการเดินทาง   11-15 ตุลาคม 2557    ราคาพิเศษเพียง 32,900 บาท 

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – แหลงชอปปงซีเหมินติง 

06:00 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย
มีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

08:30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน โดยเท่ียวบินท่ี CI 066 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของวางบนรถ เดินทางสูเมือง ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากน้ันพา

ทุกทานเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสรางจากหินออนท้ังหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพรอมถายรูปกับรูปปนทองเหลืองขนาดใหญท่ีตั้งอยูในโถงใหญชั้นบน ชั้นลางเปน
หองแสดงนิทรรศการและขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารเปนหินออนท้ังหลัง มีลักษณะการกอสราง
คลายวิหารเทียนถันท่ีปกกิ่ง งดงามตระการตา เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางของหออนุสรณ เปนหอแสดงดนตรี
และโรงละครแหงชาติขนาดใหญ สรางดวยสถาปตยกรรมแบบจีน 
จากน้ันนําทุกทานและไปอิสระช็อปปงกันตอท่ี แหลงชอปปงซีเหมินติง 

เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุน
ไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย โดยเฉพาะรองเทายี่หอ 
ONITSUKA TIGER ท่ีกําลังไดรับความนิยมท่ีเมืองไทยขณะน้ี เปนรองเทาสัญชาติญ่ีปุน
ท่ีไตหวันขายถูกท่ีสุดในโลก เปนส่ิงท่ีพลาดไมไดสําหรับทุกคนท่ีเดินทางมาถึงไตหวัน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทุกทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 
พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเทา  www.nc-hotel.com.tw 

 

วันที่ 2 ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – ศูนยปะการังแดง –  รานขนมเคกสับปะรด – ไทจง 
– ฝงเจี๋ยไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทานขึ้นลิฟทท่ีเร็ว
ท่ีสุดในโลกเพ่ือ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบปองกันแผนดินไหวท่ีเรียกวา Damper เปนลูกตุม
เหล็กขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบนชั้น 89 เพ่ือคอยทําหนาท่ี
ถวงดุลตึกเมื่อเกิดแผนดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เปนรานคาแบรนดเนม บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียัง
เปนแหลงชอปปงแหงใหม ท่ีเปนท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตางชาต ิมีหางสรรพสินคาและชอปปง
มอลลอยูถึงสิบแหง บริเวณน้ีเปนแหลงชอปปงท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร 200 ลาน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน 
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง พิพิธภัณฑท่ีแสนงดงามแหงน้ีเปนสถานท่ีเก็บศิลปวัตถุและ
ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเปนมาทางประวัติศาสตรยอนหลังไปถึง 5,000 ป 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเปนท่ีรูจักกันวาเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญท่ีสุดในโลกแหงน้ี ตั้งอยูท่ีชานกรุง
ไทเปและเปนสถานท่ีเก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนท่ีมีชื่อเสียงของโลกท่ีประเมินมูลคามิไดกวา 620,000 
ชิ้น  จากพระราชวงศจีนทุกราชวงศรวมท้ังยุคทองท้ัง 5  แหงประวัติศาสตรจีน พิพิธภัณฑแหงน้ีเก็บรวบรวม
ศิลปวัตถุของจีนท่ีมีมูลคามหาศาลมากท่ีสุดและยิ่งใหญท่ีสุดในโลกเน่ืองจากศิลปวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไวมี
จํานวนมาก  จึงตองมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนในการจัดวางใหชมศิลปวัตถุท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก แตวัตถุ
โบราณชิ้นเอกท่ีมีชื่อเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสาม

http://www.nc-hotel.com.tw/


ชั้นจะมีใหชมตลอดป จากน้ันพาทานชมอัญมณีท่ีลํ้าคามากๆ ของชาวไตหวัน ณ ศูนยปะการังแดง เปนศูนยปะการังแดงท่ี
ใหญท่ีสุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเปนอัญมณีชั้นสูงและเปนท่ีแพรหลายของชาวไตหวัน มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุล
ในรางกาย ซึ่งชาวไตหวันนิยมนํามาทําเปนเคร่ืองประดับชนิดตางๆ เมื่อสวมใสก็จะมีพลังอัศจรรยชวยใหรางกายปรับสมดุล
รวมถึงปรับสภาพจิตใจไดดวย ซึ่งปะการังแดงน้ีจะถูกคนพบในไมกี่ท่ีของโลก คือ ชายฝงภาคตะวันออกของไตหวัน ซึ่งมีอยู
มากท่ีสุด เกาะโอกินาวาของญ่ีปุน และชายฝงแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเทาน้ัน ซึ่งปะการังแดงน้ีจะอาศัยอยูใตทะเลลึก
ถึง 1,800 เมตร มีการคนพบวาเร่ิมมีการนํามาทําเคร่ืองประดับในสมัยราชวงศชิง ในอดีตเปนเคร่ืองประดับสําหรับราชวงศและ
เหลาบรรดาขุนนางชั้นสูง จากน้ันพาทานไปชิมขนมขึ้นชื่อของไตหวันท่ี รานขนมเคกสับปะรด ซึ่งทําจากแปงเคกโดยท่ี
ภายในสอดไสสับปะรดกวน ท่ีมีเน้ือละเอียดนุมนวล มีรสชาติท่ีอรอยมาก และมีแพ็คเกจท่ีออกแบบมาอยางสวยงามเหมาะท่ี
จะเปนของฝากอยางด ีจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง ไทจง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงคร่ึง)  เมืองใหญอันดับ 3 ของ
ไตหวัน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟสลัด+สเต็ก) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทานชอบปงยาน ตลาดฝงเจี๋ยไนท
มารเก็ต ซึ่งตั้งอยูดานหลังของ มหาวิทยาลัยฝงเจี๋ย  เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนไตหวัน โดยเฉพะในวันสุดสัปดาห ตลาดฝง
เจี๋ยไนทมารเก็ต และยังมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดท่ีมีตนกําเนิดท่ีไตหวันคือ ชานมไขมุก สวนตลาดคนเดินก็มีสินคาหลากหลาย
ชนิดตั้งแตราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้ังสินคาเส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับ โดยท่ีรองเทาผาใบ รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมี
ราคาถูกกวาเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแกเวลานําทุกทานเขาสูท่ีพักสมควรแกเวลานําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
พักที่  PARK CITY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเทา      http://taichung-en.parkcthotel.com 
 

วันที่ 3  ไทจง – เกาสง – พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน – อาวซีจื่อ – อดีตสถานฑูตอังกฤษ 

เชา บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานเดินทางสูเมือง เกาสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 2 ของไตหวัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง หมั่นเซียงหยวน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑวัดฝวอกวงซัน ท่ีมีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล มีส่ิงปลูกสรางทางพุทธ
ศาสนามากมายไมวาจะเปน เจดีย พระพุทธรูป พระอุโบสถท่ีมีอยูดวยกัน 3 หลัง 
ประดิษฐานพระประธานหลักตางกันไปท่ีเปดใหพุทธศาสนิกชนและนักทองเท่ียวท่ัวไปได
เขาไปกราบไหวขอพร จากน้ันเยี่ยมชม อาวซีจื่อ เปนอาวท่ีหนุมสาวไตหวันและ
นักทองเท่ียวจะมาสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยตกนํ้าท่ีสวยงาม และยังเปนทาเรือท่ีใหญ
อันดับ 5 ของโลก นําทานเยี่ยมชม อดีตสถานฑูตอังกฤษ ซึ่งตั้งอยูบนเขา สามารถชมวิว
ทิวทัศนเมืองเกาสงไดท้ังเมือง ชมตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองเกาสง 85 ชั้นไดจากท่ีน่ี และยังเห็นเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญเขาออก
ท่ีทาเรือเกาสงไดอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร อี้เออโหลว) หลังรับประทานอาหารค่ํา นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
พักที่  CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเทา  http://kaohsiung.chateaudechine.com 
 

วันที่ 4  เกาสง – E-DA WORLD – ผูหลี่ - อาบน้ําแร (กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา+ชุดวายน้ํา หรือภายในหอง) 

เชา บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา เชิญทานเพลิดเพลินในอาณาจักร E-DA WORLD สถานท่ี
ทองเท่ียวใหม ดินแดนในฝนของคนทุกเพศทุกวัย บนเน้ือท่ีกวา 8,600 ตารางเมตร มีรานคาถึง 123 รานคา , อาคารสแควรได
ถูกออกแบบใหเปนแบบสถาปตยกรรมเขตรอน พรอมท้ังรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการ
แสดงและตลาดนัด , ใหบรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแตงใหมีความ
สวยงามทันสมัย, ตัวหางสรรพสินคาเปนสถาปตยกรรมสไตลโมเดิรคลาสสิก สนุก
สุดเหวี่ยงกับเคร่ืองเลนอันทันสมัยกวา 47 ชนิด อาทิเชน เคร่ืองเลนกังหันหมุนท่ีมีความสูง
จากพ้ืน 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกท้ังมีรถไฟเหาะรูปตัวUแหงเดียวในเอเซีย , ซึ่ง
จะทําใหคุณไดสัมผัสความเสียวและความตื่นเตนบนกลางอากาศ อยางไมรูลืม หรือ ทาน
ท่ีชื่นชอบการชอปปงก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังชั้นนําของโลก, เพ่ือใหทุกทานไดมี
ความสุขกับการชอปสินคากับสวนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพ้ืนท่ีกวา 58,000 ตารางเมตร รวบรวมรานคาสินคาแบรนด
ดังกวา 300 แบรนด , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอ่ืน ๆ เพ้ือใหคุณได
ซื้อสินคาแบรนดท่ีคุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุด  ๆอิสระใหทุกทานเลือกกิจกรรมท่ีชอบสนุกกันอยางเต็มท่ีภายในอาณาจักร E-
DA WORLD 



เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดสนุกสุดเหวี่ยงเต็มที ่หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสูเมือง ผูหลี่ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองท่ีไดขึ้นชื่อวามีอากาศดีท่ีสุดของไตหวัน และยังเปนแหลงอาบนํ้าแรท่ีดีท่ีสุดของไตหวัน
อีกดวย เน่ืองจากเมืองน้ีอยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขาสูงท้ังเมือง จึงทําใหเปนเมืองท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ท่ีสุดของไตหวัน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟสุกี้ชาบูชาบ)ู หลังรับประทานอาหารค่ํา เชิญทาน อาบน้ําแร ตามอัธยาศัยเพ่ือ
ผอนคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาจากการทํางานและการเดินทาง (กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา+หมวกคลุมวายน้ําไปดวย) 
พักที่  HAKOUNE ONSEN (4 ดาว) หรือเทียบเทา      http://hakoune.nantou.com.tw 
 

วันที่ 5 ผูหลี่ - ชิมชาอูหลง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเตา+วัดพระถังซําจั๋ง) – วัดกวนอู – สนามบินเถา

หยวน – กรุงเทพฯ  

เชา บริการอาหารเชา  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา นําทุกทานไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีตนกําเนิดท่ีไตหวัน
โดยเฉพาะท่ีจังหวัด หนันโถว แหงน้ีเปนแหลงปลูกชาอูหลงท่ีดีท่ีสุด ทานจะไดชิมชาอูหลงเกรดเอท่ีตองปลูกบนภูเขาสูงของ
จังหวัดหนันโถวท่ีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป จากน้ันนําทุกทาน ลอง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเปนท่ีนิยมของชาวไตหวัน 
รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญท่ีทองเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร นําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พาทานกราบไหวขอ
พร พระถังซําจั๋ง เพ่ือเปนสิริมงคลแกชี วิตและคนในครอบครัว และท่ีวัดพระถังซําจั๋งแหงน้ี
ยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราท่ีสวยงามอีกจุดนึง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (EINHAN HOTEL) หลังรับประทานอาหาร
กลางวัน นําทานกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดกวนอ ู เชน ศาสดาขงจือ้ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความ
ซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน โดยระหวางทางทานจะสามารถชื่น
ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาปสุริยันจันทรา 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร  (CITY SUITES+สลัดกุงมังกร*)  หลังอาหาร สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู
สนามบินเถาหยวน 

21.55 น.  อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 065 
00.45 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายการบิน 
อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาไตหวัน 1,500 บาท  
3. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
8. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต  
9. รวมคาทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่นมืออาชีพ 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คาทําหนังสือเดินทาง 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด  
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 

http://hakoune.nantou.com.tw/


6. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน  Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่

เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็

ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่

ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  
 
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา สําหรับทองเท่ียว 
1. หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุใชไดไมต่ํากวา 6 เดือน) พรอมสําเนา  
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พ้ืนหลังเรียบ (ถายไมเกิน 6 เดือน) ไมใสแวนตาสี หามแม็กซลงไปบนรูป 
3. หลักฐานการทํางาน 

• หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 1 ชุด พรอมประทับตราบริษัท  
• ผูเปนเจาของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ 
• นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสําเนาบัตรนักเรียน 

4. สําเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดยอนหลัง 6 เดือนของผูยื่นขอวีซา *** จําเปนตองมี 
5. สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชน  พรอมเบอรโทรติดตอเขียนลงในสําเนาทะเบียนบาน 
 
คุณสมบัติของผูท่ีไมตองยื่นขอวีซาไตหวัน 
1. ผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซา (หรือสิทธิการพํานักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุน อังกฤษ อียู(Schengen Visa)  และ 

นิวซีแลนด ที่ยังไมหมดอายุ สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันได โดยไมตองยื่นวีซาไตหวันและสามารถพํานักอยูในประเทศไตหวันไดไมเกิน 30 วัน  
2. ผูถือหนังสือเดินทางไทยดังกลาวขางตน สามารถขอหลักฐานการเขาไตหวันไดทางเว็บไซต 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application 
และนําหลักฐานที่ไดรับแสดงตอสายการบินและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน (กรณีที่ผูแสดงหลักฐานแตไมสามารถแสดงวีซาของประเทศดังกลาว ในขอที ่1
จะถูกปฏิเสธการเขาไตหวัน)  

3. ตองมีตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วเรือขากลับ  
*********************************************************  

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 1 ทาน 
(พัก 2 ทาน / หอง) 

ราคาเด็กใชเตียง (2-12 ป) 
(1 เด็ก + 2 ผูใหญ  / หอง) 

ราคาเด็กไมใชเตียง (2-12 ป) 
(1 เด็ก + 2 ผูใหญ  / หอง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

11-15 ตุลาคม 2557 32,900.- 31,900.- 30,900.- 7,000.- 

หมายเหตุ ทุกกรุปออกเดินทางแนนอน ตั้งแต 4 ทานขึ้นไป 
*** ตั้งแต 10 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรรวมเดินทาง 
 
 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application
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