
 
 

 

XW-T32:Taiwan Best Time 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ลิ�ว 
จ ิ�วเฟิ� น ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เที�ยวครบทกุไฮไลท ์เที�ยวครบทกุวนั ใน
โปรโมช ั�นสดุคุม้!! 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพรเทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ั�ง ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ เที�ยวหมูบ่า้น

โบราณ จิ�วเฟิ�น อทุยานเหยห่ลิ�ว ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่ง
แปลกๆ ปลอ่ยโคมที�ผงิซ ีช็อปปิ� งรถไฟ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี� กบั ตกึ 101 ชม
ความสวยงามของอน ุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปปิ� งสดุฟิน ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี

 



 

เมนพูเิศษ:บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั + เมน ูSeafood เหยห่ลิ�ว 
พกัโรงแรมไทจง 1คนื ไทเป(ยา่นช็อปปิ� ง) 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครื�องลําใหญ ่B777-200 นํ �าหนกั
กระเป๋า 20 KG บนิตรงสูไ่ทเป 

กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2561 

 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั�ง-วดัเหวนิวู-่
ไทจง-ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 - ตลาดซเีหมนิตงิ 

4  ไทเป - จิ�วเฟิ�น - เหยห๋ลิ�ว – ผงิซ ี– ดวิตี�ฟร ี– ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

02 - 06 Oct 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

04 - 08 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

05 - 09 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

06 - 10 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

09 - 13 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

11 - 15 Oct 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

12 - 16 Oct 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

13 - 17 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

18 - 22 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 



 

19 - 23 Oct 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

20 - 24 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประตู 5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที�
คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วันที่ 2 ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั�ง-วดัเห
วนิวู-่ไทจง-ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

 ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� 
XW182 

00.20 น-05.10น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์ พฤหสับด,ี 
ศกุร ์

02.15 น-07.05น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พธุ, เสาร,์ 
อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทวัรไ์มร่วม คา่อาหาร
บนเครื�องเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน(เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่
ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตั �งอยูห่า่ง
จากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุ หลงัจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ�งเป็น
ทะเลสาบที�มภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทัีศนยีภาพของนํ�าและภูเขาที�
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่ง
ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศที�โดด
เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยวซึ�งเป็นที�มาของ
นามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั�ง นมัสการพระอฐัขิองพระถงั
ซมัจั�งที�อัญเชญิมาจากชมพทูวปี จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และ
ศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึ�งถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความ
ซื�อสัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ที�ตั �งอยู่ดา้นหนา้วัด ซึ�งมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูชาบไูตห้วนั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั �งอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็น
เมอืงใหญอ่ันดบัที� 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุันเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิ
และการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจํานวนมหาวทิยาลัยและ



 
สถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเท่านั�นขณะเดยีวกนัยัง
เป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วนัจัด
ขึ�นในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอันสะอาดเรยีบรอ้ย 
จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงที�สะอาดที�สดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้ง
ทางที�สวยงาม จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่น
ศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั�งหลังจากที�อพยพมายัง
ไตห้วนัพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้กบ็รักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็น
แหลง่ทอ่งเที�ยวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั�ง บา้น
แตล่ะหลงัจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่
การถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ื�นถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีันและตัวการต์นูไปทั�ว
ทั �งหมู่บา้น 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําทา่น ชอ๊ปปิ� งที�ตลาดฟงเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน
จําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูที�ขึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อหาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั We Meet Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วันที่ 3 ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
ตา่งๆของไตห้วัน ทั �งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืง
ไทเปตั �งอยู่ทางดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน 
ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื�อ
ดงัเพื�อใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อของฝากอันขึ�นชื�อของไตห้วนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

บาย  นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหลง่รวมรปูภาพ สิ�งของตา่งๆ ที�เป็น
ประวัต ิแทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตั �งแตส่มัยที�ยงัเป็นลกูศษิย ์ดร.
ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวร
ทหารรักษาการหนา้รูปั้�นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึ�งจะ มขีึ�นทกุ 1 ชั�วโมง บนชั �น 4 
ของอนุสรณ์แหง่นี� เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึ�นชั �น89)ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ 
ตกึที�มคีวามสงูถงึ 509เมตร สัญลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยงัมจีุดชม ววิที�สงูที�สดุใน
ไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กนัการ
สั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณที�ตั �งของตกึนี�ยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่ใหมท่ี�เป็นที�นยิมของ
ชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิ�งมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณ



 
นี�   ใหท้า่นไดช้อ็ปปิ�งเครื�องสําอาง Cosmetic ขึ�นชื�อของไตห้วนัในราคาพเิศษ จากนั�น
นําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั �ง
แหลง่เสื�อผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ทา่นรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง 
อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ี�ดงัของญี�ปุ่ นรวมทั �งยี�หอ้ตา่งๆเชน่,NEW 
BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาที�ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูที�สดุใน
โลก 

(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม RELITE Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วันท่ี 

4 ไทเป - จ ิ�วเฟิ� น - เหยห๋ลิ�ว – ผงิซ ี– ดวิต ี�ฟร ี– ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชีื�อเสยีงตั �งแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี� แหง่
ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําให ้
จํานวนแรล่ดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�ง
มกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชื�อ" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทัศนียภาพ
ภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื�นชมความงดงามของที�นี� 
นอกจากนี�ยงัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงที�สดุในไตห้วนั ทําใหจ้ิ�วเฟิ�นกลบัมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกี
ครั �ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซื�อของกนิที�แปลกตา  อกีทั �งยงัมบีวัลอยเผอืกที�โดง่ดงัที�สดุใน
ไตห้วนั เนื�องจากมรีสชาตแิบบดั �งเดมิไม่เหมอืนที�ไหน ทา่นสามารถซื�อกลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี�
ยังมสีนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมู่บา้นจิ�วเฟิ�น อสิระชอ้ปปิ�ง
ตามอธัยาศัย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูจ่ากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ล ิ�ว มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
การกดักร่อนของนํ�าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทราย
รปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ�งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั �ง
เกาะไตห้วันและทั�วโลก 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซฟีูตเหยห่ล ิ�ว 

บาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป (NewTaipei City) จดุทอ่งเที�ยวยอดฮติของ
เสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานีซอืเฟิ�นและสถานตีา้หวั(Dahua 
Station) ชื�อ“ซอืเฟิ�น”ตั �งตามชื�อของครอบครัวดั �งเดมิผูพ้ัฒนาพื�นที�แหง่นี� ไฮไลทข์องการท่องเที�ยว ซื�อ
เฟิ�นคอืการปล่อยโคมลอยจากสถานรีถไฟ Shifen กส็ามารถเดนิเลน่ที�ถนน สายเกา่ซึ�งเป็นถนนเลยีบทาง
รถไฟไดเ้ลย มทัี�งรา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนคํา
อธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่โคม)  



 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนั เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึ�น 
ช ั�น 89) ถา่ยรูปตกึที�มคีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยงัมจีุดชมววิที�สงูที�สดุใน
ไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�
เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณที�ตั �ง
ของตกึนี�ยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่ใหม ่ที�เป็นที�นยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และช ้

อปปิ�งมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี� จากนั�นนําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดังของไตห้วนัที�ศนูย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึ�งสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชื�นลดอาการปวด   

จากนั�นนําทา่นไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญ่ที�สดุในกรงุไทเป และโดง่ดงัที�สดุ
อกีดว้ย ของขายที�นี�แทบจะมคีรบทกุอย่าง ไม่วา่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสื�อผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเที�ยง
คนื เพราะเหตนุี� ซื�อหลนิเลยกลายเป็นสถานที� Night Life อันโดง่ดงัของไตห้วนั ในซื�อหลนิไนทม์ารเ์กต็
ม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชั �นใตด้นิ 

(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง) 

: นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม RELITE Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

วันที่ 5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา  อาหารเชา้แบบกลอ่งที�สนามบนิ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

06.20 น.- 09.20น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,
ศกุร ์

09.40 น.-12.40น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พธุ, เสาร ์, 
อาทติย ์

กรณีลกูคา้ตอ้งการซื�อตั�วภายในกรุณาตดิตอ่คอนเฟิมเวลากบัเจา้หนา้ที�อกีครั �ง 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครื�อง 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนั�นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมื�อ
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ั�วเครื�อง มฉิะน ั�น
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้กบ็เงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชั�วโมง มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3 ทา่น อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื�อนไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัที�บรษิทัทาํไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ�ามันของสายการบนิ
ตามรายการ *คา่บรกิารนี�รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั�น  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สัมภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7%, นักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาต(ิเกบ็เพิ�ม 
800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NTสําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ื�อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่าง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้
ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 



 
 การยกเลกิการจอง เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อน
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งส ิ�น 

หมายเหต ุ

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ และอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�
เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบัุตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจ้ัด
ถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละสทิธิ�และจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารที�ไดชํ้าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น เนื�องจาก
คา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเตม็มเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่
ทวัร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
8) ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

 


