
 

 

 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ 

∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 

∞ อทุยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 

∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 

∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101 

∞ ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี              

 เมนพูเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่วหลงเปา 

 พกั: ไทจง 1คนื  ไทเป 2คนื  

เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง มนีาคม-พฤษภาคม 62  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่หมูบ่า้น
สายรุง้ - ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

4  ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Mar - 03 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

31 Mar - 04 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

04 - 08 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

06 - 10 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 11 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 14 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

11 - 15 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

13 - 17 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

17 - 21 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 22 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

 

20 - 24 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019  13,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

24 - 28 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 02 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

01 - 05 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

02 - 06 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 08 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 12 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 13 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

15 - 19 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

16 - 20 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

18 - 22 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

19 - 23 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

22 - 26 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 27 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 



 

 

25 - 29 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

26 - 30 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 May - 02 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

30 May - 03 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ประต ู5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความ
สะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิวู ่

- หมูบ่า้นสายรุง้ - ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

00.30/02.25  เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์มร่วม คา่อาหารบนเครือ่ง

เดนิทาง   

05.05/07.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

**สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้**(เวลาที่

ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) เป็นเกาะที่มีพืน้ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่า

ตัง้อยู่หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะ

นอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง

หนานโถวนําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลับซบัซอ้น

ลอ้มรอบ ประกอบกับมทีัศนียภาพของน้ําและภูเขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 

หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 

กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด  เด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละ

พระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา 

นําท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที่อัญเชญิมาจากชมพูทวีปหลัง 

จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็น

เทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่

ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธบิด ี

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่

อนัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคม

ในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่

นอ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกั  นยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งาน

อธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็น

เมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่าเป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะ



 

 

ไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่

ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพ

มายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็น

แหลง่ท่องเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแตล่ะ

หลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูป

อยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตวัการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 

ึคึํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนัน้นําท่านชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่าย

สนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไข่มุก อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางกลับสู ่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ

ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้น

เหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงทีม่ีการ

เตบิโตเร็วมาก  ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของ

ฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา  

บา่ย  นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิ

แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่านนายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แต่สมัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจน

ท่านไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้น

ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้ 

นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป 

ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปี ค.ศ.

1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาจีนมีรูปแบบทางดา้น

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความ เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี่นี่เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมือง

ไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆ

ตามความเชือ่ของชาวจีนอกีมากกว่า 100องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และ

ขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ที่

การงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้น

ความรัก 

นําท่านสู ่ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง 

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่



 

 

เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่4 ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้

แห่งราชวงศช์องจงึมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุ

ตา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่

ความทรงจําจนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อูเ๋ห

ยยีนเตอะซนัซวิ"ทัศนียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจํานวนมาก

เดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของที่นี่นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสยีงที่สุดใน

ไตห้วันทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้

ของกนิทีแ่ปลกตาอกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิ

ไม่เหมอืนทีไ่หนท่านสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่า

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อน

ของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่าง

ตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่ว

ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้89)ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509

เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มี

ลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมี

ลฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิง

มอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี้  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป(NewTaipei City) จุดท่องเทีย่วยอดฮติ

ของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว

(Dahua Station) ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพ้ัฒนาพืน้ทีแ่หง่นี้ ไฮไลทข์อง

การท่องเทีย่ว ซือ่เฟ่ินคอืการปล่อยโคมลอยจากสถานรีถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเล่นที่

ถนน สายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้ง

ทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรอืเขยีนคําอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์ม่

รวมคา่โคม) จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน นําท่านเยีย่มชมสนิคา้

สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการ

ปรับสมดุลในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียน



 

 

โลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด  

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้

แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาท ิ

ONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่ง เชน่ ,NEWBALANCE, 

PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 
 (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:นําท่านเขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

06.05/09.10  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบน

เครือ่ง 

08.55/12.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระ

ขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่าน

ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่

ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตก

ลงเดนิทาง จ่ายค่าจอง ค่าทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าจอง ค่าทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดย

เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจ้งบรษิทัก่อนทําการจองต ั๋วเครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สามารถ

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม 

ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3 

ท่าน อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่า

ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 

บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้** 

รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามันของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยเทา่น ัน้  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ 

คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่ง

ดา้ว ค่าภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),ค่าทปิไกด ์

คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NTสําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่

วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน

ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ด

มสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณา

ตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *

ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

 การยกเลกิการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวร์

โดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอ

คนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของ

บรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การ

ปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีาร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ 

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืว่าผู ้

ทอ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่่านได ้

จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงือ่นไข 

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 



 

 

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้

ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป) 

 7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


