
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทวัร์โค้ด BHT9191092 
นั�งรถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี ณ อทุยานอาลีซนั | ตกึไทเป !  |  วดัหลงซาน | ช้อปปิ 'งซีหมินตงิ 

ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | วดัพระถงัซมัจั+ง | อนสุรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต  
 
 

 
 

  

 

เริ�มต้นเพียง 11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที�  . กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW 67 : !9.7!-!6.!;,!9.=;-!6.9!) 
วนัที� 7. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจั+ง – วดัเห
วินหวู ่– ชิมชาอูห่ลง – เจียอี '   
วนัที� 9. อทุยานอาลีซนั – นั�งรถไฟโบราณชมอทุยานอาลีซนั – ไถจง – ร้านพายสบัปะรด – ฝงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต 
วนัที� =. ไถจง – ไทเป – ชมตกึไทเป  !  (ไม่รวมค่าขึ 'นชั 'น 6A) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลง
ซานซื�อ – ซีเหมินติง 
วนัที� ;. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW 6  : !A.;;- 7.9;,  7.7!- 9.!!) 

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจนัทรา )วัน *คืน 

เดนิทาง กันยายน ,)-, – มกราคม 2563 



 

 

วันที� 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW89, : ;*.,;-;9.;),;*.<)-;9.*;) 

23.59 น. 
 

คณะพร้อมกนัที� สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ   ชั 'น 9 เคาน์เตอร์ ;  ประต ู; สายการบนิ

นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที�คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ 'นเครื�อง 
***ขอสงวนสิทธิWในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบิน เนื�องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ�งระบบการ
จองที�นั�งเป็นแบบสุ่มที�นั�งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ�งเป็นที�นั�ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั 'นหากท่านมีความ
ประสงค์ที�จะระบุที�นั�งบนเครื�อง หรือเปลี�ยนที�นั�งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชําระค่าบริการ
เพิ�มเติมด้วยตวัทา่นเอง*** 
[สาํคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนื Jอสัตว์ หรือเนื Jอสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ
จับปรับได้]     

วันที�, 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัSง – วัดเหวนิหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี J   

03.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เที�ยวบนิที� XW89, (ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง) 
***สําหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี '*** 
เนื�องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้าหน้าที�อีกครั 'ง 
DMK-TPE : XW 67 !9.7!-!6.!; / !9.=;-!6.9! 

08.05 น. เดินทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิต้หวัน (เวลาท้องถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย   ชั�วโมง) เพื�อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ�น หลังจากนั 'นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สดุของไต้หวนั ที�ไมมี่ทางออกสูท่ะเล 
 นําทา่นลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ 'าจืดที�เกิดขึ 'นตามธรรมชาติที�

ใหญ่ที�สุดและเป็นเขื�อนที�สําคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 99 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี 'จะมีรูปร่าง
ครึ�งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ�งล่างเหมือนพระจันทร์เสี 'ยวที�กําลงัประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ ยที�ดีมีมังกร
ล้อมรอบ พื 'นที�บริเวณนี 'ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที�สมบูรณ์ที�สุดของไต้หวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี 'จะมีสถานที�
ทอ่งเที�ยวสําคญัมากมาย   
จากนั 'นนําทา่น นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั+ง ที�อญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจัSง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนั 'นนําท่านนมสัการสิ�งศกัดิWสิทธิW ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิWสิทธิWอีกแห่งของไต้หวนั ซึ�งภายในจะ

เป็นที�ประดิษฐานรูปปั 'นของศาสดาขงจื 'อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจ้าแหง่ความซื�อสตัย์) และเทพเจ้าแห่ง
ความรักองค์ใหม่ล่าสดุหรือที�เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที�มีชื�อเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศนูย์รวมของ
เทพเจ้าสําคญัที�ทา่นสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา เป็นที�นบัถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน  7 
ตวั ที�ตั 'งอยูห่น้าวดัซึ�งมีมลูคา่ตวัละ   ล้านเหรียญไต้หวนั 

 นําคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตํารับ เป็นที�นิยมของคนรักสขุภาพและขึ 'นชื�อของชาวไต้หวนั ที�ท่านสามารถนํา
เป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 



 

 

 นําคณะเดินทางตอ่สู ่เมืองเจี Jยอี J เพื�อเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตอิาลีซัน ในวนัรุ่งขึ 'น 
คํ�า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

ที�พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่�พกั HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเทา่ 

วันที�* 
อุทยานอาลีซัน – นั� งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพาย
สับปะรด – ฝงเจี�ยไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นขึ 'นรถไฟโบราณและชมจดุทอ่งเที�ยวสําคญัตา่งๆ ภายใน อุทยานแห่งชาตอิาลีซัน ซึ�งเป็นอทุยานที�มีความสวยงาม 
และมีชื�อเสียงที�สดุของไต้หวนั ในฤดใูบไม้ผลิดอกซากรุะจะบานสะพรั�งพร้อมกบัพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วง
เดือน 9 และเดือน = เท่านั 'น นําท่านเดินชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาติของป่าศกัดิWสิทธิWอาลีซนัโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้
สมัผสักบักบัต้นสนสงูชนั ซากต้นไม้โบราณรูปร่างตา่งๆ  และต้นไม้นานาพนัธุ์ ซึ�งเป็นอทุยานที�ยงัมีความสมบรูณ์อยูม่าก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นําคณะท่านเลือกซื 'อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ที� ร้านพายสับปะรด (ขนม

พายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เหด็ทอด เป็นต้น) 
 นําคณะท่านช้อปปิ 'ง ตลาดฝงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที�มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและอาหารทานเล่น

สไตล์ไต้หวนัมากมาย  ให้ทา่นได้เลือกซื 'อหาสนิค้าตา่งๆ  ซึ�งถือได้วา่เป็นตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สดุในไถจงเลยทีเดียว 
 อสิระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิJง 

ที�พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่�พกั Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเทา่ 

วันที�< 
ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 8;8 (ไ ม่รวมค่าขึ Jน ชั Jน 9i)  – ร้าน COSMETIC – 
GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื�อ – ซีเหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เดินทางสู ่ตึกไทเป8;8 (ไม่รวมค่าขึ 'นตึกชมวิวชั 'น 6A ราคา x!! NTD) ตึกที�มีความสงู

ถึง ;!6 เมตร ซึ�งเป็นความสงูอนัดบั ; ของโลก (อนัดบัในปี 7! x) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที�นี�ยงัมีจดุชมวิวที�สงูติด
อนัดบัโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า A!! 
ตัน ทําหน้าที�กันการสั�นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที�มีความเร็วที�สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 
 ,!!6 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสนิค้า ที�รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกไว้มากมาย   
นําท่านแวะช้อปปิ 'ง ร้าน COSMETIC ศนูย์รวมผลิตภณัฑ์เพื�อสขุภาพและความงามที�ขึ 'นชื�อของไต้หวนั  ให้ท่านได้จบัจ่าย
ใช้สอยและสามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้   
นําท่านแวะช้อปปิ 'ง ศนูย์ GERMANIUM ที�ขึ 'นชื�อเรื�องสร้อยข้อมือ Germanium ที�มีคณุสมบติั ทําให้เลือดลมเดินดีขึ 'น เพิ�ม
ความกระปรี 'กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถงึปะการังแดง ที�เป็นอญัมณีลํ 'าคา่ที�มีอยูเ่พียงไมกี่�ที�ในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี Jสไตล์ไต้หวัน 8 เซท็/ท่าน) 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ที�สร้างขึ 'นเพื�อรําลกึถงึอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถงึ 9 ปี สร้างแล้ว

เสร็จในปี พ.ศ. 7;79 มีพื 'นที�ประมาณ 7!; แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์สําคญัที�
หาดไูด้ยากภายในอนสุรณ์สถาน 
 นําคณะท่านชม วัดหลงซานซื�อ ถือเป็นวดัเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงให้ท่านได้สมัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวนัแบบ 
ดั 'งเดิม สร้างขึ 'นในพ.ศ. 776  แสดงให้เห็นถึงจิตใจที�เต็มเปี�ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหวั วดัแห่ง นี 'เต็ม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที�ประณีตงดงาม  หลงัจากนั 'นนําท่านอพัเดทแฟชั�น และการตกแต่ง
ร้านค้า สไตล์ไต้หวนั  
ให้ท่านได้ ช้อปปิJงย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื�อนี 'มีที�มาจากยคุการยึดครองของญี�ปุ่ น เนื�องจากที�ตั 'งทางภมิูศาสตร์ที�
ตั 'งอยู่ทางประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตั 'งชื�อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ 'งที�เป็นที�นิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที�ถกูกําหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที�เตม็ไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้าน
รองเท้า, ร้านหนังสือและเสื 'อผ้าเครื�องสําอาง รวมทั 'งสินค้าแฟชั�นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
Puma etc. ซึ�งเป็นแหลง่รวมตวัของนกัช้อปที�เรียกได้วา่เป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 

 อสิระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิJง 
ที�พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่�พกั Chungli Business Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที�) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW898 : ;i.))-8,.*), 8,.,;-8*.;;) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั  

09.55 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ 'าหนกักระเป๋า 7! kg) โดยเที�ยวบินที� 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง) 

 ***สาํหรับไฟล์ทบนิรายละเอียดดงันี J*** 
เนื�องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง
เจ้าหน้าที�อีกครั 'ง  

TPE-DMK : XW898  ;i.))-8,.*) / 8;.,;-8*.;; 
12.35 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY XW  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 7-9 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 8, ปี 
พกักับผู่ใหญ่ 8 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 8, ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 8, ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดี�ยว 
ท่านละ 

วนัที� 76  ส.ค. - !  ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� 9  ส.ค. - != ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� !  - !; ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� !; - !A ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� !6 -  7 ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที�  ; -  A ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที�  A - 79 ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� 7  - 7; ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� 7; - 7A ก.ย. x7 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- 88,iii.- <,);;.- 
วนัที� !7 - !x ต.ค. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที� !9 - !| ต.ค. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที� !x -  ! ต.ค. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที�  A - 79 ต.ค. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที� 9! ต.ค.- !9 พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !7-!x  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 

วนัที� !=-!6  พ.ย. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 

วนัที� !x- !  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !6- 7  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  !- =  พ.ย. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที�  7- x  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  =- 6  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  x-7!  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  6-77  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 7!-7=  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 77-7x  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 7=-76  พ.ย. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 



 

 

วนัที� 7x-9!  พ.ย. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 76 พ.ย.- !7 ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 9! พ.ย.- != ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !7- !x  ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !=-!6  ธ.ค. x7 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- <,);;.- 
วนัที� !x- !  ธ.ค. x7 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- <,);;.- 
วนัที� !6- 7  ธ.ค. x7 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  !- =  ธ.ค. x7 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  7- x  ธ.ค. x7 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  =- 6  ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  x-7!  ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  6-77  ธ.ค. x7 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที� 7!-7=  ธ.ค. x7 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที� 77-7x  ธ.ค. x7 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที� 7=-76  ธ.ค. x7 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 7x-9!  ธ.ค. x7 ,8,999.- ,8,999.- ,8,999.- ,8,999.- -,;;;.- 
วนัที� 28 ธ.ค.x7 - 01 ม.ค. x9 ,,,999.- ,,,999.- ,,,999.- ,,,999.- -,;;;.- 
วนัที� 9! ธ.ค.x7 - 09 ม.ค. x9 ,8,999.- ,8,999.- ,8,999.- ,8,999.- -,;;;.- 
วนัที� 07-!x  ม.ค. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที� !=-!6  ม.ค. x9 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !x- !  ม.ค. x9 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� !6- 7  ม.ค. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  !- =  ม.ค. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  7- x  ม.ค. x9 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- 8*,999.- <,);;.- 
วนัที�  =- 6  ม.ค. x9 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที�  x-7!  ม.ค. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที�  6-77  ม.ค. x9 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- 8<,999.- <,);;.- 
วนัที� 7!-7=  ม.ค. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 
วนัที� 77-7x  ม.ค. x9 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- <,);;.- 
วนัที� 7=-76  ม.ค. x9 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- <,);;.- 



 

 

วนัที� 7x-9!  ม.ค. x9 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- 8z,999.- <,);;.- 
วนัที�  76 ม.ค.- !  ก.พ. x9 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- 8-,999.- <,);;.- 
วนัที�  9! ม.ค.- !9 ก.พ. x9 8),999.- 8),999.- 8),999.- 8),999.- <,);;.- 

 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ�นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เก็บทปิก่อนการเดนิทางที�สนามบนิดอนเมือง)** 
หวัหน้าทวัร์ที�ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  ทั Jงนี Jขึ Jนอยู่กับสายการบนิ/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/
การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ที�ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้น

เกดิขึ Jน  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่าน
ยนิยอมและยนิดีที�จะปฏบัิตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นสาํคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่า - เดือน หรือ 89; วัน ขึ Jนไป
ก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ�า - หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถงึ 89 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที�ยวกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื Jนเมืองให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื Jนเมือง ฯลฯ ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วยเนื�องจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม  การบริโภคขึ Jนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั Jงสิ Jน 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที�มีการลงร้าน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ Jนจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ )00 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 

 .  การเดินทางในแตล่ะครั 'งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน  ! ทา่นขึ 'นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิWในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
7.  ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั+วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครั 'ง มิฉะนั 'นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 'งสิ 'น 
9.  การชําระคา่บริการ 



 

 

     9.  กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ  !,!!! บาท  
     9.7 กรุณาชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีที�คา่ทวัร์ราคาตํ�ากวา่  !,!!! บาท  
     9.9 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ  ; วนัก่อนออกเดินทาง 
=.  การยกเลกิารเดินทาง 

=.  แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 9! วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั 'งหมด  
=.7 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง  ; วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ  !,!!! บาท 
=.9 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่  ; วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิW เก็บคา่ใช้จ่ายทั 'งหมด  
=.= ยกเว้นกรุ๊ปที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําที�นั�งกบัสายการบินและคา่มดั
จําที�พกั รวมถงึเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั 'งหมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
=.; กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 'งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที�ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิWที�จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ 'น 
 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านัJน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและใน
ขั Jนตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั Jงไทยและไต้หวัน ขึ Jนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที�เท่านั Jน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั Jงสิ Jน** 
=.x เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิW ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ 'น 

 

อัตราค่าบริการนี Jรวม 
1.  คา่ตั+วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั 'นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี�ยนระดบัชั 'นที�นั�งจากชั 'นประหยดัเป็นชั 'นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง | วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื�ออพัเกรดต้องกระทําที�เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั 'น 
2.  คา่ที�พกัห้องละ 7-9 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที�ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [, เตียง+8 ที�นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป ** 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที�ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ 'าหนกัสมัภาระรวมในตั+วเครื�องบิน [นกสกู๊ต 7! กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการ
เรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงิน
ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื 'อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจ้าหน้าที�บริษัทได้ ** 
 - เบี 'ยประกนัเริ�มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี 'ยประกนัเริ�มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 



 

 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ�ม |% และหกั ณ ที�จ่าย 9% 

 

อัตราค่าบริการนี Jไม่รวม 
1. ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที�ประสงค์จะพาํนัก
ระยะสั Jนในไต้หวันไม่เกิน 8< วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มในการขอวี
ซ่าตามที�สถานทูตกาํหนด) 
2. คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือที�ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีนํ 'ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั+วเครื�องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม  ,6!! เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิWที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ  ! ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิWการเก็บคา่นํ 'ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ 'นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิWในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
=. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 'งสิ 'น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
;. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 'งสิ 'น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง 
x. เมื�อทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทั 'งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั 'งหมด  
 

รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ที�ประสงค์จะพํานกัระยะสั 'นในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 1= วนั ไมว่า่จะด้วย

วตัถปุระสงค์เพื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 'นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื�อ

เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 

**เอกสารที�อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตั+วเครื�องบินและเอกสารเรื�องที�พกัทางบริษัทจะ

จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ั 'งนี 'ขึ 'นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตั+วเครื�องบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิ�งที�ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ 'นระหว่างที�พํานกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ระหว่างที�พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที�พํานกัในเมืองไต้หวนั 



 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที�ยงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบติัเพื�อการพํานกั

ระยะสั 'น 

3. ในขั 'นตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 14 วนั 

4. เป็นผู้ ที�ไมมี่ประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าข่ายคณุสมบติัที�อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 
 

 


