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XW-T34:ทวัรไ์ตห้วนั  
หมูบ่า้นสายรุง้-วดัเทยีนหยวน-หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-ผงิซ-ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ  
∞ ชมวดัเทยีนหยวน เป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามจดุหนึง่ในไตห้วนั   
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ  
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต   

∞ เมนพูเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่วหลงเปา 
∞ พกั:เถาหยวน 1คนื(อาบน า้น า้แร)่ ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื 

∞ เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG  
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ก าหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ-์มนีาคม 62  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

16-20 กมุภาพนัธ ์62  16,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 5,000 

4,500 30 

17-21 กมุภาพนัธ ์62 15,888 4,500 30 

20-24 กมุภาพนัธ ์62 15,888 4,500 30 

21-25 กมุภาพนัธ ์62 15,888 4,500 30 

22-26 กมุภาพนัธ ์62 14,888 4,500 30 

27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม62 15,888 4,500 30 

28กมุภาพนัธ-์4มนีาคม62 15,888 4,500 30 

1-5 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

2-6 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

3-7 มนีาคม 62 14,888 4,500 30 

4-8 มนีาคม 62 14,888 4,500 30 

5-9 มนีาคม 62 15,888 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 5,000 

4,500 30 

6-10 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

7-11 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

8-12 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

9-13 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

10-14 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

11-15 มนีาคม 62 14,888 4,500 30 

12-16 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

13-17 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

14-18 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

15-19 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

16-20 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

17-21 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

18-22 มนีาคม 62 14,888 4,500 30 

19-23 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

20-24 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

21-25 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

22-26 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

23-27 มนีาคม 62 15,888 4,500 30 

24-28 มนีาคม 62 14,888 5,500 30 

25-29 มนีาคม 62 14,888 5,500 30 

26-30 มนีาคม 62 15,888 5,500 30 
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22.30 น. พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6

เคานเ์ตอร ์6 สายการบิน NOK SCOOT(XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัท่ีสอง       ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินวู่           

                     หมู่บา้นสายรุง้ - ไทจง - ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต                                       อาหาร เท่ียง,เย็น 

00.30/02.25เดินทางสู่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 

                      (สายการบินมีบริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**คา่ทวัร์ไมร่วม คา่อาหารบนเคร่ืองเดินทาง    

05.05/07.05เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(ส าหรับเวลาบินแตล่ะพีเรียดเดินทางเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง 

(เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) เป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่า่งจาก

ชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าทา่น ข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ (บริการ

อาหารวา่งบรถบสั)  จากน้ันเดินทางสูเ่มืองหนานโถวน าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมีทศันียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงามไมว่า่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ 

หรือเขา้ไปชมความงดงาม 

ของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดด  เดน่ ท า

ใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนัจนัทรา  น าทา่น

สู่ วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปหลงั จากลอ่งเรือเสร็จน าทา่น

นมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีต ัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองไทจง ซ่ึงตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะ

ไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบ ันเป็นศูนย์ 

วฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนั

จ านวนมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตน่อ้ยกวา่

เมืองไทเปเทา่น้ันขณะเดียวก ั นยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของ

ไตห้วนั งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัข้ึนในวดัเป่าเจเ๋มืองไทจงเป็น

ประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอนัสะอาดเรียบรอ้ย จึงถูกถือ วา่เป็นเมือง

ท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหว่างทางทา่น  จะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ี

สวยงาม    

จากน้ันน าทา่นไป แวะ ชิมชาอู่หลง และ ชาทอ้งถ่ิน รสชาติดีดีเหมาะแก่

การซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

วนัแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง    
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จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหลา่

ทหารพรรคก๊กมินตัง๋หลงัจากท่ีอพยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบนั

รัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษใ์หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและแหลง่ศึกษาชีวิต

ความเป็นอยูใ่นอดีตของบรรดาทหารกก๊มินตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถูกแตง่แตม้ ตาม

ผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสีสนัตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอยา่งมาก ไม่

เวน้แตพ้ื่นถนนทางเดินก็ถูกแตง่แตม้สีสนัและตวัการตู์นไปทัว่ท ัง้หมูบ่า้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากน้ันน าทา่นชอ๊ปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจ่ียไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้และอาหารทาน

เลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูท่ีข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้กช่านมไขมุ่ก อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถี ชีวิตของ

ชาวไตห้วนั  

                     : เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CITY SUITES HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:  

วนัท่ีสาม     ไทจง - ไทเป - วดัเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง                   เชา้,เท่ียง,-- 

เชา้    บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั 

ทัง้การศึกษา การคา้ อุต  สาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของ

เกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมื   องหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  ทา่น

เดินทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัข้ึนช่ือของไตห้วนั   

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 

บ่าย              เดินทางสู ่วดัเทียนหยวน(Tianyuan) เป็นวดัจีนลทัธิเตา๋ ท่ีอยูบ่นเนินเขาในเขต

ตนัสุย่ เป็นวดัเทียนหยวนเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามจุดหน่ึงในไตห้วนั  และไฮ

ไลทข์องท่ีวดัเทียนหยวนคงหนีไมพ่น้เจดียท์รงกลหา้ชัน้ ท่ีต ัง้เดน่เป็สงา่อยูบ่น

เนินเขา ท าใหเ้วลาถา่ยรูปซากุระออกมาแลว้จะมีฉากหลงัท่ีสวยแปลกตาและมี

เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตวัเองคะ่ โดยภายในเจดียท์รงกลมหา้ชัน้น้ี เรา

สามารถเขา้ไปไหวข้อพรเทพเจา้ไดทุ้กชัน้ และเดินชมวิวถา่ยรูปจากมุมสูงได ้

เดินทางสู ่ตึกไทเป101(ไมร่วมคา่ข้ึนชัน้(89ถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ ตึกท่ีมีความสูงถึง 509เมตร สญัลกัษณ์ของ

เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคาร มีลูกตุม้

ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหน้า ท่ีก ันการสั่นสะเทือนเวลาท่ี เ กิด

แผน่ดินไหวและมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร

ตอ่นาที บริเวณท่ีตัง้ของตึกน้ียงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาว

ไทเปและชาวตา่งชาติมีหา้งสรรพสินคา้ชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแหง่บริเวณน้ี 

จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์

เมืองไทย มีทัง้แหลง่เส้ือผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก รองเทา้ย่ีหอ้ตา่ง อาทิ ONITSUKA 
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TIGERแบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่นรวมทัง้ย่ีหอ้ตา่งๆเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาท่ีประเทศ 

ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก 

(อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

                     :น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั:    

วนัท่ีส่ี          หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค–ดิวต้ีฟรี-ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต   เชา้ ,เท่ียง ,-                                                                                       

เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (NewTaipei City) จุด

ทอ่งเท่ียวยอดฮิตของเสน้ทางรถไฟสายประวติัศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)อยู ่

ระหวา่งสถานีซือเฟ่ินและสถานีตา้หวั(Dahua Station) ช่ือ“ซือเฟ่ิน”ตัง้ตามช่ือ

ของครอบครัวดัง้เดิมผูพ้ฒันาพ้ืนท่ีแห่งน้ี ไฮไลทข์องการทอ่งเท่ียว ซ่ือเฟ่ินคือ

การปลอ่ยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเลน่ท่ีถนน สายเกา่

ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทัง้รา้นคา้รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรือเขียน

ค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มีใหบ้ริการ(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าโคม) 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง

ตัง้แตส่มยักษัตริยก์วงสว้ี แหง่ราชวงศช์องจึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมา

ขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจ

หายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มี

การใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงช่ือ" และ "อูเ๋หยียน

เตอะซนัซิว"ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียว

จ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้

วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินในการจบัจา่ยซ้ือของกินท่ีแปลกตา  อีกทัง้ยงัมีบวัลอย

เผือกท่ีโดง่ดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไมเ่หมือนท่ีไหน ทา่นสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้

นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน อิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั (ข้ึนเท่ียวจ่ิวเฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทิตย ์ตอ้งเปล่ียนไปข้ึนรถประจ าทาง)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู่ ไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั จากน้ันน าทา่นไปชอ้ปป้ิงสินคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี 

DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือมากมายในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ   
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น าทา่นเย่ียมชมสินคา้สง่ออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยท่ีมีพลงัพิเศษชว่ยในการ

ปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ยใหร่้างกายสด

ช่ืนลดอาการปวด  

น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส่ิงของ

ตา่งๆ ท่ีเป็นประวติั แทบทัง้หมดเก่ียวกบั ทา่นนายพล เจียง ไคเช็ค ตัง้แตส่มยัท่ี

ยงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู่ ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะ

ไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนา้รูป้ั้นทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

จะ มีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณแ์หง่น้ี  

น าทา่นสู ่ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครัน จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น ้ามะระปั่น และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 

(อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (น ้าแร่ส่วนตวั): 

หรือระดบัใกลเ้คียงกนั ใหท่้านไดอิ้สระแช่น ้าแร่ ไดต้ามอธัยาศยั 

วนัท่ีหา้         สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกล่องท่ีสนามบิน   

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

06.05/09.10น. เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181  

(สายการบินมีบริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

08.55/12.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

........................................ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรณุาติดต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้** 

 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหตุ:อตัราค่าบริการขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ จากสายการบิน ดงันัน้เม่ือท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่า

จอง ค่าทวัรแ์ลว้ มิสามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทวัร ์ใน

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  

ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต ัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น  
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ทุกกรณี และกรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาแจง้บริษทัก่อนท าการจองตัว๋เคร่ือง 

มิฉะนัน้บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน กรณีกรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้

 

***หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ย

คา่ชดเชยเพ่ิม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง*** 

 

อตัราค่าบริการรวม คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มท่ีพกั  3คืน พกัหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ 

กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเท่ียวสถานท่ีตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคุเทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 

20กก. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไข

ของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการน้ีรบั

เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้  

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร ์ทีวีชอ่งพิเศษ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่

ซกัรีด คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คา่วีซา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลคา่เพ่ิม  

7%, นักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,200  NT /ทริปส าหรับหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความประทบัใจในการบริการ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซา่ กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคา่วีซา่  

 

 เง่ือนไขในการจอง มดัจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระสว่นท่ีเหลือกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ช าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดินทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้

บริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองทา่น*** กรุณาสง่พรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ 

**กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวีซา่กอ่นเดินทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วีซา่ 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่

ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้ส้ิน  
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หมายเหตุ 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทัฯ 

และเม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านยอมรบัเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร ์เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ และ

อ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ี์มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือกอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้อ่งเท่ียวสละสิทธ์ิและจะ

ไมร่ับผิดชอบคา่บริการท่ีไดช้  าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยท่ีทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใช ้

บริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้ริการในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั

ขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้ แตจ่ะไมคื่นเงินให ้

ส าหรับคา่บริการน้ัน ๆ  

7) การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไม่ได้

ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ

ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป)  

7) มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  

8) ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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