
 

 

 

 

 

  
 

 
 
  

XW-T29: Taiwan Rainbow 
 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  5วนั 3คนื  

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ในโปรโมช ัน่สุดคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ 
∞ สวนดอกไม ้ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ ถา่ยรปูสดุฟิน 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อทุยานเหยห่ล ิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ เมอืงผงิซ ีอธฐิานปลอ่ยโคมเดนิชวิช็อปถนน สายเกา่ซอืเฟ่ิน 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ชอ้ปป้ิง3ตลาดดงัสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ  

∞ เมนูพเิศษ: ชาบูไตห้วนั (บุฟเฟ่ต)์,เมนู Seafood เหยห่ลิว่ 
∞ พกัโรงแรมไทจง 1คนื ไทเป(ยา่นชอ้ปป้ิง) 2คนื 
∞ ฟร!ี WiFi on bus 
เดนิทางโดยสาย การบนิ  NOK SCOOT เครือ่งล าใหญ ่B777-200 น า้หนกักระเป๋า 20 KG บนิตรงสูไ่ทเป  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
 

ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม – กนัยายน 2561 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

7-11 ก.ค 61 13,981 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

5,000฿ 

4,500 30 

13-17 ก.ค 61 14,981 4,500 30 

14-18 ก.ค 61 13,981 4,500 30 

21-25 ก.ค 61 13,981 4,500 30 

27-31 ก.ค 61 18,981 4,500 30 

28ก.ค-1ส.ค 61 16,981 4,500 30 

3-7ส.ค 61 14,981 4,500 30 

4-8ส.ค 61 13,981 4,500 30 

10-14 ส.ค 61 16,981 4,500 30 

11-15 ส.ค 61 15,981 4,500 30 

17-21 ส.ค 61 14,981 4,500 30 

18-22 ส.ค 61 12,981 4,500 30 

24-28 ส.ค 61 14,981 4,500 30 

25-29 ส.ค 61 13,981 4,500 30 

31ส.ค-4ก.ย 61 14,981 4,500 30 

1-5 ก.ย 61 13,981 4,500 30 

7-11 ก.ย 61 14,981 4,500 30 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่ไทจง  
                    ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
00.20 น-05.10น.ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ จนัทร,์พุธ,พฤหสับด,ีศกุร ์ 
02.15 น-07.05น.ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พุธ, เสาร ์, อาทติย ์

                     (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์มร่วม คา่อาหารบนเครือ่งเดนิทาง    
07.05         เดนิทาง ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1

ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใต ้
ของจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 
เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ด หลังจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  
(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหนานโถว น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบ
สุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ 
ประกอบกับมทีัศนียภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่่าจะเป็นการ
ชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิ
ใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะ
ภมูปิระเทศทีโ่ดด  เดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติย์
และพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่าสรุยิันจันทรา  น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการ
พระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

 

 

 

 

  
 

จากลอ่งเรอืเสร็จน าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวน

อู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้

แหง่ความซือ่สตัย ์และยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด 
ซึง่มมีลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  จากนัน้น าท่านไปชมิชา
รสชาตดิ ีเหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น   
สมควรแก่เวลา  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาค
ตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑล
ไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการ
คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและ
สถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้
ขณะเดียวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งาน
อธิษฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็น
ประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่า
เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ดในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม   ท าทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั  

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิ
มรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูที่
ข ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   We Meet Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่าม       ไทจง-หมูบ่า้นสายรุง้ –ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ -ไทเป -อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ซเีหมนิตงิ  
                                                                                                                                   เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายงัไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจง
ไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊ก
มนิตั๋ง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูป
อยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้นจากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกว่า 1,000 สายพันธุ ์
เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทีน่ี่ยังเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความส าเร็จในการปลูก
ดอกทวิลปิในประเทศไตห้วัน ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้่างๆ สลับหมนุเวยีนกันใหไ้ด ้
ชมกนัตลอดทัง้ปี คดิวา่นา่จะเป็นทีถู่กอกถูกใจของใครหลายๆ คน 

โดยเฉพาะคนทีช่อบถา่ยรปู ^^ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร
เทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย               น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุง
ไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็น
ศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เ ท ค โ น โ ล ยี  ห รื อ
วั ฒ น ธ ร ร ม  เ มื อ ง
ไทเปตัง้อยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน 
ไทเปเป็นเมอืงหลวงที ่ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ ดัง



 

 

 

 

 

  
 

เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน  น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่
เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แต่สมัย
ทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวร
ทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี ้

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มที่านรัก รองเทา้

ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่ นรวมทั ้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น ,NEW 
BALANCE,PUMA,ADIDASทัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนที,่NIKE ในสว่นของ
ราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

                     :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    

วนัทีส่ ี ่         ไทเป – จ ิว่เฟ่ิน- เหยห๋ล ิว๋ – ปลอ่ยโคมผงิซ-ีถา่ยรปูตกึไทเป 101 - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต           
                                                                                                                                   เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมืองทองที่มี
ชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศ์

ชองจงึมนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทอง
ที่นี่  การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให ้
จ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพ
ยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า 
จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียน
เตอะซันซวิ " ทัศนียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉาก
ภาพยนตร์ไดด้งึดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของที่นี ่

นอกจากนี้ยังมถีนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในไตห้วัน ท าใหจ้ิ่
วเฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิใน
การจับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ด่งดัง
ทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ท่าน
สามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมาย
ทีท่ าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวที่สุดในหมู่บา้นจิว่
เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เหย๋หลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน 
ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผงิซ ีเมืองนิวไทเป (NewTaipei 
City) จดุทอ่งเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซี

(PingxiLine) อยู่ระหว่างสถานีซือเ ฟ่ินและสถานีตา้หัว(Dahua 
Station) ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพั้ฒนาพืน้ที่
แห่งนี้ ไฮไลทข์องการท่องเทีย่ว ซือ่เฟ่ินคอืการปล่อยโคมลอยจาก
สถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเล่นทีถ่นน สายเก่าซึง่เป็นถนน
เลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้ง
ทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่
ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่โคม)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั  
เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ชัน้ 89) ถา่ยรปูตกึทีม่คีวาม
สงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งู



 

 

 

 

 

  
 

ทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลา
ทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของ
ตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิง
มอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้    จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพ
ประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด   
จากนัน้น าทา่นไป  Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และโด่งดังทีส่ดุอกี  
ดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุก  อยา่ง ไมว่่าจะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทีย่งคนื 
เพราะเหตนุี ้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน ในซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin 
Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชัน้ใตด้นิ  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

                     :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    

วนัทีห่า้         ทา่อากาศยานเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ  
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน   

06.20 น.- 09.20น.ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์
09.40 น.-12.15น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พุธ, เสาร ์, อาทติย ์
                     กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋ภายในกรณุาตดิตอ่คอนเฟิมเวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

 (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่กั  3 คนื พกัหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหาร

ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่
น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

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

ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NT(1,400บาท) 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 

 

 

 

 

  
 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บ
คา่วซีา่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ



 

 

 

 

 

  
 

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


