
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13590 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XW-T37:Taiwan Special 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง หมูบ่า้นสายรุง้ เหย่หลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4วนั3คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสุดอลงัการ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 

∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี  

เมนูพเิศษ:บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั+Steamer feast  

พกั:ไทจง 1คนื ไทเป 2คนื    



  
 

เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเป ไฟลบ์นิเชา้-กลบับา่ย  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

1-4กรฎาคม 62 12,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

4,500 30 

4-7 กรกฎาคม 62 13,888 4,500 30 

5-8 กรกฎาคม 62 12,888 4,500 30 

7-10 กรกฎาคม 62 12,888 4,500 30 

8-11 กรกฎาคม 62 12,888 4,500 30 

11-14 กรกฎาคม 62 14,888 4,500 30 

12-15 กรกฎาคม 62 16,888 4,500 30 

14-17 กรกฎาคม 62 16,888 4,500 30 

15-18 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 30 

18-21 กรกฎาคม 62 14,888 4,500 30 

19-22 กรกฎาคม 62 12,888 4,500 30 

21-24 กรกฎาคม 62 13,888 4,500 30 

22-25 กรกฎาคม 62 12,888 4,500 30 

25-28 กรกฎาคม 62 13,888 4,500 30 

26-29 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 30 

28-31 กรกฎาคม 62 13,888 4,500 30 

29กรกฎาคม-1สงิหาคม 62 12,888 4,500 30 
 

วนัทีห่น ึง่       ดอนเมอืง - เถาหยวน - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตกึไทเป101  
                     ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                                        อาหาร เทีย่ง,-- 

03.30 น.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5-6  
 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

06.05/06.55เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
                     (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง  
10.35/11.50เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาทีไ่ตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยู่
ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 

เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านขึน้
รถโคช้ปรับอากาศ น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
ตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้น

เหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก   
น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบ
ย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝู

เจี๊ ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัสทิธิต์าม
ความเชือ่ของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธ
ของจนีแตม่ลีกูผสมของความ เป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีก
กนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ท่องเทีย่วไม่

ควรพลาดของเมอืงไทเปวดัหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้
แม่กวนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาว
จนีอกีมากกวา่ 100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และ

ขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ู

เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่า
จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม 
รูปภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ท่านนายพล 

เจยีง ไคเช็ค ตัง้แตส่มยัทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านได ้

กา้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหาร
รักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1ชัว่โมง 
บนชัน้ 4 ของอนุสรณแ์ห่งน้ี   จากนัน้น าท่านไดช้็อปป้ิงเครือ่งส าอาง 

Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไม่รวมคา่ขึน้ชัน้89)ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ 
ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509เมตร สญัลกัษณข์อง เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชม

ววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนัก
กวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและ
มลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี

บรเิวณทีต่ัง้ของตกึน้ียังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิี
หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแห่งบรเิวณน้ี   
น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบครัน จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เครือ่งประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้ 
หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอืน่ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL/ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่อง        ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้  
                     ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                                       

                                                                                                                                    เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน ้าและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที่ไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบ

ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศที่โดด  
เดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่

เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุรยิันจันทรา  น าท่านสู่ วดัพระถงัซมั
จ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจัง๋ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั จาก

ลอ่งเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดั



  
 

เหวนิหวู ่ซ ึง่ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย ์และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว 
ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วดั ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ Steamer feast 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 
ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบันเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น
ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้
ในวดัเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื วา่เป็นเมืองที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม    
จากนัน้น าท่านไป แวะ ชมิชาอูห่ลง และ ชาทอ้งถิน่ รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนัน้เดนิทางสู ่Chocolate Castel เราไปลิม้ รสช็อกโกแลต ทีโ่รงงานขนาดใหญ่ท่านสามารถสนุก

กบักจิกรรมการถ่ายภาพบรรยากาศของทางรา้นและ สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัง๋หลงัจากทีอ่พยพมายังไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไท

จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊ก
มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสีสันตระการตาเหมาะแก่การ
ถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสีนัและตวัการต์นูไปทั่วทัง้หมู่บา้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ณภตัตาคารเมนูพเิศษชาบไูตห้วนั+สลดับาร ์

จากนัน้น าท่านชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ ชานมไขมุ่ก 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั  

                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 
 
 

 
 
 

                      

วนัทีส่าม        จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – วดัหลงซาน- ตลาดซเีหมนิตงิ                                   เชา้,เทีย่ง,--                                                                                      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเก่าแกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั

โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดบัโคม
ไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาด ชนัและขัน้บันไดดว้ย สมยักอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมา ขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตุ
ตา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า

จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ"
ทัศนียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมายเชน่
ถ่ายรูปมมุถ่ายรูปน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุใน

หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูชิน้ปลาสตูร
โบราณ,และโรตสีายไหม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั               

จากนัน้เดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล 
และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ และ

รองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั   
น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษ

ชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด   
จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านได ้

เลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ 

แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ีด่งั
ของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั 
ถอืวา่ถูกทีส่ดุในโลก 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
                     :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:                    

วนัทีส่ ี ่          หมูบ่า้นทหาร ซือ่ซือ่หนนัซุน - สนามบนิเถาหยวน  - ทา่อากาศยานดอนเมอืง          เชา้                                                                             

เชา้   อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทหาร ซือ่ซือ่หนนัซุน Old Military Village เป็นหมู่บา้นโบราณแหง่แรกของ
ประเทศไตห้วนั ตัง้อยู่ในเมอืงไทเปใกลก้บัตกึ Taipei 101 จากการอพยพมาตัง้ถิน่ฐานของทหารกก๊มนิตัง๋ 

นับเป็นหมู่บา้นแห่งประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีส่ าคญัของประเทศ ดว้ยมนตเ์สน่หข์องชวีติทีเ่รยีบง่ายจาก
ผูค้นในชมุชนเล็กๆ รายลอ้มดว้ยความเจรญิของเมอืงใหญ่และรา้นคา้เล็กๆ ภายในหมู่บา้น 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

12.10/13.00 เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  
(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

14.50/15.35 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
........................................ 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  
 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่

จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 

***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3 ท่าน  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้
ครองเป็นไปตามเง ือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ **รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีน ้ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  

ภาษีมูลคา่เพิม่  7%, นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT ส าหรบั

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัด
จ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  
 

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้่องเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ
ช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  



  
 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว
เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


