
 

 

รหัสทัวร ITV1901947 
ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง เหยหลิว๋ จ่ิวเฟم�น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
5 วัน 3 คืน (XW) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลทท่ีพลาดไมได 
ไหวพระ ขอพร เทพเจา ณ วัดเหวินหวู วัดพระถังซัมจ๋ัง 
เท่ียวหมูบานโบราณ จ่ิวเฟم�น 
อุทยานเหยหล๋ิว ชมความมหัศจรรยของหินทรายในรูปรางแปลกๆ 
ปลอยโคมที่ผิงซี ถายรูปช็อปปم�งฟนๆ ยานสถานีรถไฟ 
กรุงไทเป ถายรูปเซลฟم�กับ ตึก 101  
ชมความสวยงามของอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
ชอปปم�งสุดฟน ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนทมารเก็ต ดิวตีฟรี  
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ�ชาบูไตหวัน+ปลาประธานาธิบดี+เส่ียวหลงเปา+ซีฟู�ดเหยหล่ิว 
พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ําแร)   

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก           ทาอากาศยานดอนเมือง    
22.30 น.  พรอมกันท่ีทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ ประตู 5-6เคานเตอร 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) 
โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันที่สอง        ทาอากาศยานเถาหยวน – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง 
วดัเหวินวู - ไทจง - หมูบานสายรุง - ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต                                    
 อาหาร เที่ยง,เย็น 

02.25/03.45เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT 
เท่ียวบินที่ XW182 
                      (สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเคร่ือง  

 (สําหรับเวลาบินแตละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจาหนาที่เพ่ือคอนเฟมเวลาบินอีก
คร้ัง 

07.05/08.30เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  
(เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  เปนเกาะท่ีมีพ้ืนที่เล็กกวาประเทศ
ไทยประมาณ12เทาต้ังอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 
160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมือง
หลวงและเมืองใหญท่ีสุด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานข้ึนรถ
โคชปรับอากาศ(บริการอาหารวางบรถบัส)   
จากน้ันเดินทางสูเมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเปนทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ํา
และภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ 
หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล 
ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดด  เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและ
พระจันทรเส้ียวซ่ึงเปนที่มาของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา  นําทานสู วัดพระ
ถังซัมจ๋ัง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จาก
ลองเรือเสร็จนําทานนมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซ่ึง
ถือเปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซ่ือสัตย และยังมีสิงโตหิน
ออน 2 ตัว ท่ีต้ังอยูดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  



 

 

นําทานไป แวะ ชิมชา ชาทองถ่ินข้ึนช่ือของไตหวัน รสชาติดีดีเหมาะแกการซ้ือ
เปนของฝากคนทางบาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซ่ึงต้ังอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน 
เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรม
การศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเป
เทาน้ันขณะเดียวกันยังเปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน งาน
อธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดข้ึนในวัดเป�าเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป 
เมืองไทจงเปนเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย จึงถูกถือ วาเปนเมืองที่สะอาดที่สุด
ในไตหวัน ระหวางทางทาน  จะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม   
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรคกกมินต๋ังหลังจากท่ีอพยพมายัง
ไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษให
เปนแหลงทองเท่ียวและแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูใน
อดีตของบรรดาทหารกกมินต๋ัง บานแตละหลังจะถูกแตง
แตม ตามผนังและกําแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตา
เหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพ้ืนถนนทางเดิน
ก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไปทั่วทั้งหมูบาน 
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ตลาด ฟงเจ่ียไนทมาเก็ต เปน
ตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตลไตหวัน
เมนูที่ข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแก ชานมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือหาสินคาตางๆ 
พรอมชมวิถี ชีวิตของชาวไตหวัน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน 
                     :เดินทางเขาสูที่พัก WE MEET  HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  
วันที่สาม       ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซ่ือหลินไนทมารเก็ต - ดิวต้ีฟรี                                                                                      
 เชา,เท่ียง,- 
เชา    บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลางทางดาน
ตางๆของไตหวัน ท้ังการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม 
เมืองไทเปต้ังอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 
ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก ทานเดินทาง สู รานขนมพาย



 

 

สับปะรด ซ่ือดังเพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันข้ึนช่ือของไตหวัน  จากน้ันนํา
ทานไดช็อปปم�งเคร่ืองสําอาง Cosmetic และของฝากของไตหวัน 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ
เส่ียวหลงเปา 
บาย               นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหน่ึง

สัญญลักษณของประเทศไตหวัน  สรางข้ึนต้ังแตป 
1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดี
เจียง ไคเชก  และเปนแหลงรวม รูปภาพ ส่ิงของตางๆ 
ท่ีเปนประวัติ ขาวของเคร่ืองใชสวนตัวตางๆ ไปจนถึง
รถยนตรสวนตัว และฉากจําลองการทํางานของทาน 
แทบท้ังหมดเก่ียวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค ต้ังแต
สมัยที่ยังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู 
ตําแหนงผูนําประเทศ โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทอง
สัมฤทธ์ิของทานในทาน่ังขนาดใหญท่ีมีใบหนายิ้มแยม
ตางจากรูปปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายตลอดเวลา ทานจะ
ไดพบกับการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ 
มีข้ึนทุก 1ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของ
เมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางข้ึนโดยคน
จีนชาวฝูเจ๊ียนชวงป ค.ศ.1738 เพ่ือเปนสถานที่สักการะบูชาส่ิงศักสิทธ์ิตามความ
เช่ือของชาจีนม ีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม
ของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําให
ท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสราง
ข้ึนเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือ
ของชาวจีนอีกมากกวา 100องคท่ีดานในโดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ 
เชน เจาแมทับทิม ที่เก่ียวของกับการเดินทาง,เทพเจากวนอู เรื่องความซ้ือสัตยและ
หนาท่ีการงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดาย
แดงใหสมหวังดานความรัก 
นําทานสู ซ่ือหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดนัดกลางคืน ท่ีใหญท่ีสุดในไทเปเปน
ตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน ที่น่ีเหมาะสําหรับทั้งขาชอป และขาชิม จําหนาย
สินคาพ้ืนเมือง เส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดับ และอาหารทานรานอาหาร



 

 

สตรีทฟู�ดใหชิมหลากหลาย สไตลไตหวัน เมนูข้ึนช่ือของท่ีน่ีไดแก เตาหูเหม็น ไก
ทอด น้ํามะระปم�น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                      :นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  
วันท่ีส่ี            ไทเป - หมูบานจ่ิวเฟم�น - อุทยานเหยหล๋ิว - ปลอยโคมผิงซี - ตึกไทเป101  
ตลาดซีเหมินติง                                                                                                                                                      
 เชา,เท่ียง,---                                                                                       

เชา  บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางสู หมูบานจ่ิวเฟم�น(Jiufen Old 
Street) เปนถนนคนเดินเกาแกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ไตหวันโดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถ่ินใน
บรรยากาศบานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการ

ประดับโคมไฟสีแดงอยูท่ีดานบนถนนท่ีเปนทางลาดชัน
และข้ันบันไดดวย สมัยกอนจ่ิวเฟم�นเปนแหลงเหมือง
ทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ มีนักขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร
ธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหายผูคนพา
กันอพยพยายออกไป เหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจําจนกระทั่งมีการใชจ่ิวเฟم�นเปน
ฉากในการถายทําภาพยนตร"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อูเหยียนเตอะซันซิว"ทัศนียภาพ
ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก จ่ิวเฟم�นมี
กิจกรรม มากมาย เชนถายรูปมุมถายรูปนารักๆใน
หมูบาน สินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ถนนคนเดินท่ียาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�น ชอปปم�งของกิน
ของฝากข้ึนช่ือ เชน รานบัวลอยเผือก,รานไอศกรีมโรล,
รานลูกช้ินปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม  อิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย             
จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหล่ิว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานที่ทองเท่ียว
ทางธรรมชาติของไตหวัน พ้ืนท่ีของอุทยานเยหลิวมีลักษณะเปนแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลานปมีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และ



 

 

รองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน และ 
ท่ัวโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟูดเหยหลิว 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองผิงซี จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสาย
ประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine)อยูระหวางสถานีซือเฟم�นและสถานีตาหัว ช่ือ“ซือ
เฟم�น”ต้ังตามช่ือของครอบครัวด้ังเดิมผูพัฒนาพ้ืนที่แหงน้ี ไฮไลทของการทองเท่ียว
ซ่ือเฟم�นคือผูคนชอบมาลอยโคม กันที่บนทางรถไฟ ใครอยากปลอยโคมลอย เขียน
คําอธิษฐานเขียนเลยส่ีดานเต็มๆหรือเขียนคําใน
กระบอกไมไผก็มีใหบริการ(คาทัวรไมรวมคาโคม) หรือ
เดินเลนที่ถนนสายเกาซ่ึงเปนถนนเลียบทางรถไฟ มีท้ัง
รานคา รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูไทเปเมืองหลวงของ
ไตหวัน 
เดินทางสู ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) 
สัญลักษณของเมืองไทเป เปนตึกที่สูงท่ีสุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2ของโลก
(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปรางตัวอาคารไดแรงบันดาล
ใจมากจาก เจดียของจีนท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาข้ึน
ช้ัน89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการ
ส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก บริเวณท่ีต้ังของ
ตึก ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ท่ีขายของแบรนดเนม และ รานคา
รานอาหารตางๆ 
นําทานเย่ียมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันท่ีศูนย 
GERMANIUM POWER เปนสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวย
ในการปรับสมดุลในรางกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุ
ลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวย
ใหรางกายสดช่ืนลดอาการปวด  จากน้ันนําทานไปชอป
ปم�งสินคา รานคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา
แบรนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่ถูกเปนพิเศษ   
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง  ยานชอปปم�งของวัยรุนที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
ของไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควร
เมืองไทย มีแหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มี
รานคารานอาหาร แหลงแฮงเอาต  สินคาทีน่ี่จะมีทั้งสินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคา



 

 

แบรนดเนม ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีท้ังแหลงเส้ือผาสไตลวัยรุน 
กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก รองเทาย่ีหอตาง อาท ิONITSUKA TIGER แบ
รนดที่ดังของญี่ปุ�นรวมท้ังย่ีหอตางๆ
เชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
:นําทานเขาสูที่พัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort 

(น้ําแรสวนตัว): 
                 
วันทีห่า          สนามบินเถาหยวน  -  ทาอากาศยานดอนเมือง                                               
เชา   อาหารเชาแบบกลอง นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW181 
 

 (สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเคร่ือง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
  
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม

เตียง 
พักเด่ียว

เพ่ิม ท่ีน่ัง 
31สิงหาคม-4กันยายน 

62 13,888  
 
 
 

ไมมีราคา
เด็ก 

Infant 
5,000฿ 

4,500 30 
1-5 กันยายน 62 12,888 4,500 30 
4-8 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
5-9 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
7-11 กันยายน 62 12,888 4,500 30 
8-12 กันยายน 62 11,888 4,500 30 
11-15 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
12-16 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
14-18 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
15-19 กันยายน 62 12,888  

 
 
 
 
 
 
 

4,500 30 
18-22 กันยายน 62 14,888 4,500 30 
19-23 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
21-25 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
22-26 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
25-29 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
26-30 กันยายน 62 13,888 4,500 30 
28กันยายน-2ตุลาคม 13,888 4,500 30 



 

 

62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีราคา
เด็ก 

Infant 
5,000฿ 

29กันยายน-3ตุลาคม 
62 13,888 4,500 30 

2-6 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
3-7 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
5-9 ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 
6-10 ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 
9-13 ตุลาคม 62 16,888 4,500 30 
10-14 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 
12-16 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
13-17 ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 
16-20 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
17-21 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
19-23 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
20-24 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

30ตุลาคม-3
พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 

1-5พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
6-10 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
8-12 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
13-17 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
15-19 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
20-24 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 
22-26 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 30 

27พฤศจิกายน-1
ธันวาคม 62 14,888 4,500 30 

29พฤศจิกายน-3
ธันวาคม 62 14,888 4,500 30 

4-8 ธันวาคม 62 17,888 4,500 30 
6-10 ธันวาคม 62 17,888 4,500 30 
11-15 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 
13-17 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 
18-22 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 
20-24 ธันวาคม 62 15,888 4,500 30 
25-29 ธันวาคม 62 17,888 4,500 30 
27-31 ธันวาคม 62 22,888 4,500 30 

1-5 มกราคม 63 18,888 4,500 30 
3-7 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
8-12 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
10-14 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
15-19 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
17-21 มกราคม 63 14,888 4,500 30 

 
 



 

 

หมายเหตุ  
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไฟลบินอาจมีการเปล่ียนแปลงอัพเดทจากสายการบิน 
**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

หมายเหตุ 
อัตราคาบริการขางตน เปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดังน้ันเม่ือทานตกลง
เดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปล่ียนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด
โดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะน้ันบริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บ
เงินจากลูกคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก  3คืน พักหองละ 2-3 ทาน  
อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานท่ีตาง ๆ คารถ คา
จอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คาประกันอุบัติเหตุตาม
กรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเปนไปตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการ
บินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน  

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแก
ทาน  



 

 

อัตราคาบริการไมรวม  
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คา
ทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คาวีซา
พาสปอรตตางดาว  นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 
1,400 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 
กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง  
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขา
ไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง   
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดย
จายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทาน
ยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน 
โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  



 

 

2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสาย
การบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระ
เต็มมีเง่ือนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถ
ขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เม่ือทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


