
  
 

 
TAIWAN SAKURA 

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จ่ิวเฟ่ิน ทะเลสาบสุรยิันจันทรา 5วัน3คืน 
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้ 
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง 
∞ เท่ียวหมู่บ้านโบราณ จ่ิวเฟ่ิน 
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรยข์องหินทรายในรูปร่างแปลกๆ 
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟ่ีกับ ตึก 101  
∞ นำท่านไปจุดชมซากุระท่ีสวยของไต้หวันท่ีวัดเทียนหยวน 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลนิไนท์มาร์เก็ต  
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว 
พักโรงแรม:เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)  ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน  

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปนำ้หนักกระเป๋า 20 KG 
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม63  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไม่เสริมเตยีง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีนั่ง 

31มกราคม-4กุมภาพันธ์63 14,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 30 
2-6 กุมภาพันธ์ 63 13,888 4,500 30 
4-8 กุมภาพันธ์ 63 14,888 4,500 30 
5-9 กุมภาพันธ์ 63 15,888 4,500 30 
7-11 กุมภาพันธ์ 63 17,888 4,500 30 
9-13 กุมภาพันธ์ 63 14,888 4,500 30 



  
 

11-15 กุมภาพันธ์ 63 14,888 4,500 30 
12-16 กุมภาพันธ์ 63 15,888 4,500 30 
14-18 กุมภาพันธ์ 63 15,888 4,500 30 
16-20 กุมภาพันธ์ 63 13,888 4,500 30 
18-22 กุมภาพันธ์ 63 14,888 4,500 30 
19-23 กุมภาพันธ์ 63 15,888 4,500 30 
21-25 กุมภาพันธ์ 63 15,888 4,500 30 
23-27 กุมภาพันธ์ 63 13,888 4,500 30 
25-29 กุมภาพันธ์ 63 14,888 4,500 30 

26กุมภาพันธ์-1มีนาคม63 15,888 4,500 30 
28กุมภาพันธ์-3มีนาคม63 15,888 4,500 30 

5-9 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
7-11 มีนาคม 63 14,888 4,500 30 
12-16 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
14-18 มีนาคม 63 14,888 4,500 30 
19-23 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
21-25 มีนาคม 63 15,888  4,500 30 

วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง    

22.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6
เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 

วันท่ีสอง        ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน - อุทยานเหย๋หลิ่ว - วัดเทียนหยวน -  
                     ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต                                                                           อาหาร เท่ียง,-- 
02.25/03.45เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 
                      (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง)**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง  

 สำหรับเวลาบินแต่ละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง 
07.05/08.30เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  เป็นเกาะทีม่ีพืน้ที่เลก็กว่าประเทศไทยประมาณ 12เท่าตั้งอยูห่่าง
จากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มี
กรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ด หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านข้ึนรถโค้ชปรับ
อากาศ(บริการอาหารว่างบรถบัส)   
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน(Jiufen Old Street) เปน็ถนนคน
เดินเก่าแกท่ี่มีช่ือเสียงที่สุดในไต้หวันโดยสองข้างทางจะเตม็ไปด้วยร้านค้า
ท้องถ่ินในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ โดยจะมีการประดับโคม
ไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและข้ันบันไดด้วย สมัยก่อน

จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีช่ือเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี มีนักขุด
ทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแรธ่าตุต่างๆ 
ทำให้จำนวนแรล่ดลงอย่างน่าใจหายผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือ
ทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทัง่มีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่าย
ทำภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อู๋เหยียนเตอะซันซิว"ทัศนยีภาพภูเขาที่



  
 

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จิ่วเฟิ่นมีกจิกรรม มากมาย เช่นถ่ายรปูมุมถ่ายรูป
น่ารักๆในหมู่บ้าน สินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลนิกับถนนคนเดินที่ยาวทีสุ่ดในหมูบ่้านจิ่วเฟิ่น ช๊อปปิ้ง
ของกินของฝากข้ึนช่ือ เช่น ร้านบัวลอยเผอืก,ร้านไอศกรมีโรล,ร้านลูกช้ินปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม  
อิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศัย             
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว(Yehliu Geopark) หนึง่ในสถานที่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน พื้นที่
ของอุทยานเยห่ลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปมีี
ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลือกโลก
ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรปูร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ 
รังผึ้งซึง่มีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร:เมนซูีฟูดเหย่หลิว 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป 
นำท่านไปจุดชมซากุระของไต้หวันที่ วัดเทียนหยวน(Tianyuan) เป็น
วัดจีนลัทธิเต๋า ที่อยูบ่นเนินเขาในเขตตันสุ่ย เป็นวัดเทียนหยวนเป็นจุดชม
ซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน  และไฮไลท์ของที่วัดเทียนหยวนคง
หนีไม่พ้นเจดีย์ทรงกลห้าช้ัน ที่ตั้งเด่นเป็สง่าอยู่บนเนินเขา ทำให้เวลา
ถ่ายรูปซากรุะออกมาแล้วจะมีฉากหลังทีส่วยแปลกตาและมเีอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองค่ะ โดยภายในเจดีย์
ทรงกลมห้าช้ันน้ี เราสามารถเข้าไปไหว้ขอพรเทพเจ้าได้ทกุช้ัน และเดินชมวิวถ่ายรูปจากมุมสูงได้  
(โดยปกตซิากุระเริ่มบาน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์–มีนาคม กรณีไม่มีซากุระเป็นการเที่ยวัดปกติ) 
จากนั้นนำท่านสู่ ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคืน ที่ใหญ่ทีสุ่ดในไทเปเป็นตลาดคนเดินมรี้านค้าครบ
ครัน ที่นี่เหมาะสำหรบัทัง้ขาช้อป และขาชิม จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่งประดบั และ
อาหารทานร้านอาหารสตรีทฟู้ดให้ชิมหลากหลาย สไตล์ไต้หวัน เมนูข้ึนช่ือของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำ
มะระปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย 
 (อิสระอาหารคำ่ตามอัธยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
:นำท่านเขา้สู่ท่ีพัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (น้ำแร่ส่วนตัว): 

วันท่ีสาม        ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วัดพระถงัซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง   
                      ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                                                         อาหาร เท่ียง,เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน
จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ 
หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เด่น ทำให้ตัว
ทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา  นำท่าน
สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือเสร็จนำท่าน



  
 

นมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่ง
ความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน  
นำท่านไป แวะ ชิมชา ชาท้องถ่ินข้ึนช่ือของไต้หวัน รสชาติดีดีเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ
มณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน
จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่าน้ันขณะเดียวกันยังเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดข้ึนในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็น
ประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่าง
ทางท่าน  จะไดช้มทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่า
ทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลงัจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงได้เก็บรักษา
อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลัง
จะถูกแต่งแต้ม ตามผนังและกำแพงในหมู่บ้าน ด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้น
ถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน 
จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าและอาหาร
ทานเล่นสไตล์ไต้หวันเมนูที่ข้ึนช่ือของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อสิระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี 
ชีวิตของชาวไต้หวัน  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
                     :เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Renmei Fashion Hotel หรือระดับใกล้เคยีงกัน: 

พักเมืองไทจง  

วันท่ีสี่       ไทเป – ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง   
                                                                                                                                        เช้า,เท่ียง,- 

เช้า    บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางกลบัสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา 
การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัย
อยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่ีการเติบโตเรว็มาก  
ท่านเดินทาง สู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากอันข้ึนช่ือของไต้หวัน  จากนั้นนำท่านได้ช็อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic 
และของฝากของไต้หวัน 
เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้า) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
เป็นตึกทีส่งูที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูที่สุด
ในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตัวอาคารได้แรงบันดาลใจมากจาก เจดีย์
ของจีนที่นี่ยงัมจีุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปที่ช่ัน 89(ไม่รวมค่าข้ึนช้ัน89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุ้มขนาดใหญห่นักกว่า 



  
 

900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาทีเ่กิดแผ่นดินไหวและมลีิฟต์ที่ว่ิงเร็วทีสุ่ดในโลก บรเิวณที่ตั้งของตกึ ช้ัน 
1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ที่ขายของแบรนด์เนม และ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
บ่าย               นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลกัษณ์ของประเทศ

ไต้หวัน  สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1976 เพือ่เป็นการรำลกึและเทิดทนูอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็น
ประวัต ิข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตรส์่วนตัว และฉาก
จำลองการทำงานของท่าน แทบทัง้หมดเกี่ยวกบั ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค 
ตั้งแต่สมัยที่ยงัเป็นลกูศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู ่ตำแหน่งผู้นำ
ประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั้นทำจากทองสมัฤทธ์ิของท่านในท่าน่ังขนาด
ใหญ่ที่มีใบหน้ายิม้แย้มต่างจากรปูปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืน
เฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา ท่านจะได้พบกบัการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการ
หน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทกุ 1ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของ
อนุสรณ์แห่งนี้  
นำท่านไป วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่าน
เมืองเก่า มีอายุเกือบ 300ร้อยปีแล้ว สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชา
สิ่งศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความ
เป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ของเมืองไทเปวัดหลงซาน แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความ
เช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา 
ที่เช่ือกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 
นำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกช่ือดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการ
ปรับสมดุลในร่างกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกาย
สดช่ืนลดอาการปวด   
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีช่ือเสียง
มากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแหง่ไทเปหรือที่คนไทยเรียกว่า 
สยามสแควรเ์มืองไทย มีแหล่งช้อปปิ้งตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่ง
นัดเจอกันของวัยรุ่น มรี้านค้าร้านอาหาร แหลง่แฮงเอาต์  สนิค้าที่นี่จะมทีั้ง
สินค้าแฟช่ันทั่วไป และสินค้าแบรนด์เนม ยังมีร้านรองเท้าใหเ้ลือกอีก
มากมาย มีทัง้แหล่งเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก 
รองเท้ายี่หอ้ต่าง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยีห่้อต่างๆ 
เเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารคำ่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 

                      :นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม FERRARY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: พักเมืองไทเป                 



  
 

วันท่ีห้า          สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                 

เช้า   อาหารเชา้แบบกล่อง นำท่านเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181  

 (สายการบินมบีริการจำหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 
12.35/13.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ไฟล์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทจากสายการบิน 

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง** 

หมายเหต:ุอัตราคา่บริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่า
ทัวร์แล้ว มิสามารถเปลีย่นแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา่จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และ
กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 
 
***หากลกูค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่าย
ค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 350NT/ร้านค้า  โดยไกดท์้องถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบรกิารของรถบสันำเที่ยวสามารถใหบ้ริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราค่าบริการรวม ค่าต๋ัวเครื่องบิน กรงุเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า 
กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่
เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้
รับเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้  
 
ราคาทัวร์ไมร่วม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่ โทรศัพท์ โทรสาร มินบิาร์ ทีวีช่องพเิศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง 
ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนกัเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เกบ็เพิม่ 
800บาท),คา่ทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT สำหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
วีซ่า กรณสีถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซา่  
 

ประกาศสำคัญ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผูจ้ัดได้
ชำระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรอืได้รับการปฏิเสธการเข้าหรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน  



  
 

 เง่ือนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่
ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)   
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลอือายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้ม
พร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ 
**กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจำ หรือ 
ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 
 
 
หมายเหต ุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ 
และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมส่ามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ัด หรอื ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทำ
ร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรอื จากอบุัติเหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่ีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรอืไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบเุอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผูท้่องเที่ยวสละสิทธ์ิ
และจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายใหก้ับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยัน
การใช้บรกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แกผู่้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมเีงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแกล่กูค้า แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้ำหรับค่าบริการนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น 
ไม่ได้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าทา่นได้เข้าใจ
และยอมรับข้อตกลงแล้วเมือ่ท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกัน



  
 

ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
8) ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 



 


