
 

 

รหัสทัวร B2B1900847 
ทัวรไตหวัน PROMOTION FUNFUN 4 วัน 2 คืน BY (XW) 
ลองเรือยอรชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
ชมหินรูปพระเศียรราชินี ณ อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น อดีตแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงในอดีตของไตหวัน 
ชอปปم�งตลาดดัง ซื่อหลินไนทมารเก็ต , ไนทมารเก็ตเมืองไถจง 
พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตลไตหวัน 
บริการนํ้าด่ืมทุกวัน วันละ 1 ขวด Wi-Fi on Bus 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

วนัที� 1 สนามบนิดอนเมอืง 
วนัที� 2 สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวนิหวู ่
– รา้นชาอูห่ลง – ไถจง – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� 3 ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – เยห๋ลิ�ว – 
หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 
101 (ไมร่วมช ั�น 89) – ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� 4 สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกสกูต๊ [XW] 

เดนิทาง: พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 9,999.- 



 

 

 กําหนดการเดนิทาง 
วนัที�    9 - 12 , 12 - 15 พ.ค. 62        11,900.- 

วนัที�    14 - 17 พ.ค. 62          9,999.- 

วนัที�    16 - 19 , 19 - 22 พ.ค. 62        11,900.- 

วนัที�    21 - 24 , 26 - 29 , 28 - 31 พ.ค. 62        10,900.- 

วนัที�    30 พ.ค. - 2 ม.ิย. 62        10,900.- 

วนัที�    2 - 5 , 4 - 7 , 6 - 9 , 9 - 12 , 11 - 14 , 13 - 16 , 16 - 19 , 18 - 21 , 20 - 23 ม.ิย. 62      10,900.- 

วนัที�    23 - 26 ม.ิย. 62          9,999.- 

วนัที�    25 - 28 , 27 - 30 ม.ิย. 62        10,900.- 

วนัที�    30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที�    2 - 5 , 4 - 7 , 7 - 10 , 9 - 12 , 11 - 14 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที�    14 - 17 , 16 - 19 ก.ค. 62        11,900.- 

วนัที�    18 - 21 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที�    21 - 24 ก.ค. 62          9,999.- 

วนัที�    23 - 26 , 25 - 28 , 28 - 31 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที�    30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62        10,900.- 

 
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ 

ทา่นละ 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**สาํหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชั �น 3 
เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ (NOKSCOOT) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ�นเครื�อง 
 
***ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�น ั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ NOKSCOOT ซึ�งระบบการจองที�น ั�งเป็นแบบสุม่ที�น ั�งวา่ง (RANDOM 

SEAT) ซึ�งเป็นที�น ั�ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เทา่น ั�นหากทา่นมคีวามประสงค์
ที�จะระบทุี�น ั�งบนเครื�อง หรอืเปลี�ยนที�น ั�งใหม ่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ โปรดตดิตอ่สาย

การบนิและชําระคา่บรกิารเพิ�มเตมิดว้ยตวัทา่นเอง*** 
 
[สําคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์หรอืเนื�อสตัวแ์ปรรปูเขา้

เมอืงไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

วนัที� 2 
สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 

จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวนิหวู ่– ไถจง – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เที�ยวบนิที� XW182 (ไมม่อีาหาร
บรกิารบนเครื�อง) 
 

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงันี�*** 
เนื�องดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊อาจมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบ

เวลาเดนิทางของทา่นกบัทางเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง 

DMK-TPE XW182 
จันทร ์, พุธ 02:15 07:05 

ศกุร ์ 02:45 07:35 
จันทร ์ 03:55 08:30 

TPE-DMK XW181 
อาทติย ์, พุธ 09:40 12:15 

ศกุร ์ 10:10 12:45 
  

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วัน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ช ั�วโมง) เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิ�น   หลังจากนั�นพาคณะทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (McDonald’s) 

 
นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลที�ใหญท่ี�สดุของไตห้วัน ที�ไมม่ทีางออกสู่
ทะเล 

 นําทา่นลอ่งเรอืยอรช์แบบสว่นตัวชมทวิทศันข์อง ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึ�งเป็น
ทะเลสาบนํ�าจดืที�เกดิขึ�นตามธรรมชาตทิี�ใหญท่ี�สดุและเป็นเขื�อนที�สําคัญในไตห้วัน มคีวาม
ยาวถงึ 33 กโิลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี�จะมรีปูรา่งครึ�งบนเหมอืนพระ
อาทติย ์ ครึ�งลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สี�ยวที�กําลังประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ที�ดมีี
มงักรลอ้มรอบ พื�นที�บรเิวณนี�ถอืวา่เป็นจดุรับพลังมงักรที�สมบรูณ์ที�สดุของไตห้วัน  



 

 

โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี�จะมสีถานที�ทอ่งเที�ยวสําคญัมากมาย  หลังจากนั�นนําทา่น
นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจั�ง ที�อญัเชญิมาจากชมพทูวปี ณ วดัพระถงัซมัจ ั�ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนั�นนําทา่นนมสัการสิ�งศักดิ�สทิธิ� ณ วดัเหวนิหวู ่หรอื วัดกวนอ ูเป็นวดัศกัดิ�สทิธิ�อกี
แหง่ของไตห้วัน ซึ�งภายในจะเป็นที�ประดษิฐานรปูปั�นของศาสดาขงจื�อ (เทพเจา้แหง่
ปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย)์ และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หม่
ลา่สดุหรอืที�เรารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ที�มชี ื�อเสยีงมากในดา้นความรัก  ถอืวา่เป็นจดุ
ศนูยร์วมของเทพเจา้สําคญัที�ท ่านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา  เป็นที�นับถอื
ของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิออ่น  2 ตัว ที�ตั �งอยูห่นา้วดัซึ�งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน 

 
นําคณะทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง เป็นชาตน้ตํารับ เป็นที�นยิมของคนรักสขุภาพและขึ�นชื�อของ
ชาวไตห้วัน ที�ทา่นสามารถนําเป็นของฝากใหแ้กท่างบา้นได ้

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง 

 

นําคณะทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาด ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืที�มสีนิคา้หลากหลายประเภททั �ง
แบบแผงลอยและรา้นยี�หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื�องสําอางคจ์ากญี�ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีา
ยี�หอ้ตา่งๆ เสื�อผา้หลากหลายยี�หอ้ ทั �งยี�หอ้ทอ้งถิ�นของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซื�อแวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปปิ�งกไ็มต่อ้งกลวัเบื�อ
เพราะตลาดแหง่นี�ยงัเป็นตลาดที�รวบรวมอาหารทอ้งถิ�นใหท้า่นไดล้ิ�มลองอกีดว้ย 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั ...เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 

ที�พกั MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3 

ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – เยห๋ล ิ�ว – หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น – 

GERMANIUM SHOP – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึ�นช ั�น 89) – ซื�อหลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป 

 
นําคณะทา่นเลอืกซื�อของฝาก ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ที� รา้นพายสบัปะรด (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ�ว อทุยานแหง่นี�ตั �งอยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ
ไตห้วัน มลีักษณะพื�นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ�าทะเลและลมทะเล
และการเคลื�อนตวัของเปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆที�น่าตื�น
ตาเลยทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซ ึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ซฟีู้ ดสไตลไ์ตห้วนั) 

  



 

 

 

 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชี ื�อเสยีงตั �งแต่
สมยักษัตรยิ ์กวงสวี� แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหม
ขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ย
ออกไปเหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถา่ยทํา
ภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชื�อ” และ “อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ” ทัศนยีภาพภเูขาที�สวยงามในฉาก
ภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นักทอ่งเที�ยวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชื�นชม จิ�วเฟิ�นจงึกลับมาคกึคัก
และมชีวีติชวีาอกีครั �ง  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซื�อของกนิที�แปลกตา เชน่ บวั
ลอยเผอืกที�โดง่ดังที�สดุในไตห้วันที�มรีสชาตแิบบดั �งเดมิ  ไขต่ม้ใบชา และของแฮนเมด
พื�นเมอืงที�ทา่นสามารถซื�อกลับมาเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 
 
 

 
นําทา่นแวะชอ้ปปิ�ง ศนูย ์GERMANIUM ที�ข ึ�นชื�อเรื�องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที�มี
คณุสมบตั ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึ�น เพิ�มความกระปรี�กระเปรา่ และคลายความเครยีด รวมถงึ
ปะการังแดง ที�เป็นอญัมณีลํ�าคา่ที�มอียูเ่พยีงไมก่ี�ที�ในโลก 

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึ�นตกึชมววิช ั�น 89 ราคา 600 NTD) 
ตกึที�มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึ�งเป็นความสงูอนัดับ 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ที�นี�ยงัมจีดุชมววิที�สงูตดิอนัดับโลกใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนด์
มารค์ของประเทศไตห้วันอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทํา
หนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหว  ดา้นในมลีฟิตท์ี�มคีวามเร็วที�สดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ี สว่นดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที�
รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดบัโลกไวม้ากมาย 

 
หลังจากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดยามคํ�าคนืที�ใหญท่ี�สดุใน
ไทเป ใหท้า่นซื�อสนิคา้พื�นเมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ที�ระลกึ อสิระตามอธัยาศัย 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั ...เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 

ที�พกั CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 4 สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX) 

09.40 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วัน อําลากรงุ
ไทเป เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot (รวมนํ �าหนกักระเป๋า 20 
kg) โดยเที�ยวบนิที� XW181 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 
 

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงันี�*** 
เนื�องดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊อาจมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบ

เวลาเดนิทางของทา่นกบัทางเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง 

DMK-TPE XW182 
จันทร ์, พุธ 02:15 07:05 

ศกุร ์ 02:45 07:35 
จันทร ์ 03:55 08:30 

TPE-DMK XW181 
อาทติย ์, พุธ 09:40 12:15 

ศกุร ์ 10:10 12:45 



 

 

 
 

12.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

 
 

ไตห้วนั PROMOTION FUNFUN 
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา เยห๋ล ิ�ว จ ิ�วเฟิ� น 

4 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนินกสกูต๊ (XW) 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 
 [มเีตยีง] 

พกักบั
ผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 
[มเีตยีง] 
พกักบั
ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ั�ว 
ทา่นละ 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

9 - 12 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

12 - 15 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

14 - 17 พ.ค. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 

16 - 19 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

19 – 22 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

21 - 24 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

26 - 29 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

28 - 31 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 พ.ค. - 2 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

2 - 5 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

4 - 7 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

6 - 9 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 



 

 

9 - 12 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

11 - 14 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

13 - 16 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

16 - 19 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

18 - 21 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

20 - 23 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

23 - 26 ม.ิย. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 

25 - 28 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

27 - 30 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

2 - 5 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

4 - 7 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

7 - 10 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

9 - 12 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

11 - 14 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

14 - 17 ก.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

16 - 19 ก.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

18 - 21 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

21 - 24 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 

23 - 26 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

25 - 28 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

28 - 31 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 
 
 

*****เนื�องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษ จงึ ไมม่รีาคาเด็ก***** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ จนถงึ ณ วนัเดนิทางกลบั]  เก็บราคาทา่นละ 6,000 บาท 

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

 
 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 
1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

สาํหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร 



 

 

 
 
 
 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ/สภาวะ
อากาศ/ฤดกูาลการจราจร/การเมอืง และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ได ้

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที�ยวกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงให้
นกัทอ่งเที�ยวท ั�วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นชาอูห่ลง , รา้น COSMETIC , ศนูยแ์ร ่GERMANIUM , 

รา้นขนมพื�นเมอืง ฯลฯ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนื�องจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บั
นกัทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึ�นอยูก่บัความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น 
ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ 

วนัที�มกีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 
500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน  ในกรณีที�คา่ทวัรร์าคาตํ�ากวา่ 10,000 บาท  

    3.3 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 
4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  



 

 

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและไตห้วนั ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.6 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] หากทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัจะมกีารจดัหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในลําดบัตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิ

ที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลไตห้วนัประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในไตห้วนัไมเ่กนิ 14 วนั ถา้กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ทา่น 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในเมอืงไตห้วันไมเ่กนิ 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในเมอืงไตห้วัน  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในเมอืงไตห้วัน (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในเมอืงไตห้วัน 
 

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (สําหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง 

 



 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเหรยีญ

ไตห้วนั 
 

 

 

 

 


