
 

 

รหัสทัวร B2B1901125 
ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง หมูบานสายรุง 4 วัน 3 คืน (XW) 
เถาหยวน - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 
ซื่อหลินไนทมารเก็ต - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจ๋ัง  
วัดเหวินวู - หมูบานสายรุง – ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต - จิ่วเฟم�น - เหยหลิ๋ว  
วัดหลงซาน- ตลาดซีเหมินติง - หมูบานทหาร ซื่อซื่อหนันซุน 
 
 

 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง กรกฎาคม 62  

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ดอนเมือง - เถาหยวน - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - ซื่อ
หลินไนทมารเก็ต 

2  ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู - หมูบานสายรุง - ฟงเจี่ย
ไนทมารเก็ต 

3  จิ่วเฟم�น - เหยหลิ๋ว – วัดหลงซาน- ตลาดซีเหมินติง 
4  หมูบานทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - สนามบินเถาหยวน  - ทาอากาศยานดอนเมือง 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

01 - 04 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

04 - 07 Jul 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 08 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

07 - 10 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 11 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

11 - 14 Jul 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

12 - 15 Jul 2019  16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

14 - 17 Jul 2019  16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 18 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 



 

 

18 - 21 Jul 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 22 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

21 - 24 Jul 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

22 - 25 Jul 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

25 - 28 Jul 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

26 - 29 Jul 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

28 - 31 Jul 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ดอนเมือง - เถาหยวน - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - 
ซื่อหลินไนทมารเก็ต 

03.30  พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ประตู 5-6เคานเตอร 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

06.05/06.55 เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ 
XW182 

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเคร่ือง 

10.35/11.50  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาที่ไตหวันเร็ว
กวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  เปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ12เทา
ต้ังอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมืองหลวงและเมือง
ใหญท่ีสุด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ 



 

 

นําทานเดินทางกลับสู กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลางทางดาน
ตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม 
เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 
ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  

นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของ
เมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางข้ึนโดยคน
จีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.1738 เพื่อเปนสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความ
เช่ือของชาจีนมีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม
ของความ เปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําให
ที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสราง
ขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของ
ชาวจีนอีกมากกวา 100องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน 
เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง,เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสัตยและ
หนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดาย
แดงใหสมหวังดานความรัก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ ที่
เปนประวัติ แทบทั้งหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค ต้ังแตสมัยที่ยังเปนลูก
ศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู ตําแหนงผูนําประเทศ ทานจะไดพบกับการ
เปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1
ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี จากน้ันนําทานไดช็อปปم�งเคร่ืองสําอาง 
Cosmetic และของฝากของไตหวัน 

เดินทางสู ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้นช้ัน89)ถายรูปบริเวณดานหนา ตึกที่มีความสูง
ถึง 509เมตร สัญลักษณของ เมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในไทเปอีกดวย 
ภายในตัวอาคาร มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการ
ส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรตอนาที บริเวณที่ต้ังของตึกน้ียังเปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่
เปนที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปปم�งมอลลอยูถึง



 

 

สิบแหงบริเวณน้ี  

นําทานสู ซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน จําหนายสินคา
พื้นเมือง เส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับ และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน 
เมนูขึ้นช่ือของท่ีน่ีไดแก เตาหูเหม็น ไกทอด น้ํามะระปم�น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม RELITE HOTEL/ONETEL HOTEL หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

   

วันที่ 2 ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู - หมูบานสายรุง - 
ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอน
ลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาท่ีสวยงามไมวาจะเปนการชมวิว
จากที่ไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เดน ทําให
ตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียวซึ่งเปนที่มาของนามอัน
ไพเราะวาสุริยันจันทรา  นําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง
ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากลองเรือเสร็จนําทานนมัสการ ศาลเจาขงเบงและ
ศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความ
ซื่อสัตย และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลาน
เหรียญไตหวัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งต้ังอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เปน
เมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรมการศึกษา
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทาน้ันขณะ
เดียวกั  นยังเปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน งานอธิษฐานทางพุทธ
ศาสนาไตหวันจัดขึ้นในวัดเป�าเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป เมืองไทจงเปนเมืองหน่ึง
อันสะอาดเรียบรอย จึงถูกถือ วาเปนเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตหวัน ระหวางทางทาน
จะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม จากน้ันนําทานไป แวะ ชิมชาอูหลง และ ชา
ทองถ่ิน รสชาติดีดีเหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนทางบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู 
หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน 
เหลาทหารพรรคกกมินต๋ังหลังจากที่อพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค 
ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลง
ศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินต๋ัง บานแตละหลังจะถูกแตง
แตม ตามผนังและกําแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยาง
มาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไปท่ัวทั้งหมูบาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษชาบูไตหวัน+สลัดบาร 

จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ตลาด ฟงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน
จําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตลไตหวันเมนูที่ข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแก ชานมไขมุก 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถี ชีวิตของชาวไตหวัน 

เดินทางเขาสูที่พัก WE MEET  HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 



 

 

 

 

วันที่ 3 จิ่วเฟم�น - เหยหลิ๋ว – วัดหลงซาน- ตลาดซีเหมินติง 
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานจิ่วเฟم�น(Jiufen Old Street) เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในไตหวันโดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถ่ินในบรรยากาศ
บานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนที่เปน
ทางลาด  ชันและขั้นบันไดดวย สมัยกอนจิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียง
ต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมา ขุดทองที่น่ี การโหมขุด
ทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหายผูคนพากันอพยพยาย
ออกไป เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจําจนกระท่ังมีการใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการถาย
ทําภาพยนตร"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อูเหยียนเตอะซนัซิว"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามใน
ฉากภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก จิ่วเฟم�นมีกิจกรรม มากมายเชน
ถายรูปมุมถายรูปนารักๆในหมูบาน สินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�น ชอปปم�งของกินของฝากข้ึนช่ือ เชน รานบัว
ลอยเผือก,รานไอศกรีมโรล,รานลูกช้ินปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม อิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย                   
จากน้ันเดินทางสู เหยหลิ่ว มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัด
กรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหิน
ชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอก
เห็ด เตาหู รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทั่วท้ังเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอัน
ขึ้นช่ือของไตหวัน   
นําทานเย่ียมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER 
เปนสรอยที่มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุ
ลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดช่ืนลดอาการ
ปวด จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสินคา รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซึ่งมีสินคา
แบรนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาท่ีถูกเปนพิเศษ จากน้ันนําทานช
อปปم�ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มีทั้งแหลง
เส้ือผา แบรนดเนมสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาทิ 
ONITSUKA TIGERแบรนดท่ีดังของญี่ปุ�นรวมทั้งยี่หอตางๆเชน
,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสวนของราคาที่ประเทศ ไตหวัน ถือ
วาถูกที่สุดในโลก 

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) 

:นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  

  

วันที่ 4 หมูบานทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - สนามบินเถาหยวน  - ทาอากาศยานดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานทหาร ซื่อซื่อหนันซุน Old Military Village เปนหมูบาน
โบราณแหงแรกของประเทศไตหวัน ต้ังอยูในเมืองไทเปใกลกับตึก Taipei 101 จาก



 

 

การอพยพมาต้ังถ่ินฐานของทหารกกมินต๋ัง นับเปนหมูบานแหงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ ดวยมนตเสนหของชีวิตที่เรียบงายจากผูคนในชุมชน
เล็กๆ รายลอมดวยความเจริญของเมืองใหญและรานคาเล็กๆ ภายในหมูบาน 
นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน 

12.10/13.00 เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181 Q 

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเคร่ือง 

14.50/15.35 เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

*********************************************** 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน 
หมายเหตุ: อัตราคาบริการขางตน เปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดังน้ันเม่ือทาน
ตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดย
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 



 

 

***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะ
สาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจาก
ลูกคาโดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 

อัตราคาบริการรวม คาต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก  3คืน พัก
หองละ  2-3 ทาน อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานที่
ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกัน
อุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเปนไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของ
สายการบินตามรายการ *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน  

ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวี
ชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
คาวีซาพาสปอรตตางดาว คาภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, นักทองเท่ียวชาวตางชาติ
(เก็บเพิ่ม 800บาท),คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,400 NTสําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจในการบริการ ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

เง่ือนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 



 

 

**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขา
ไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 

 การยกเลิกการจอง เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดย
จะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง 

2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถ
แกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เง่ือนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดย



 

 

สุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดู
เง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทาน
ชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


