
 

 

รหัสทัวร B2B1903311 

ทัวรไตหวัน SAY HI ทะเลสาบสริุยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW) 
หนานโถว ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วดัเหวินหวู ชิมชาอูหลง ไถจง เยหลิ่ว  

หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น GERMANIUM SHOP ซื่อหลินไนทมารเก็ต วัดหลงซานซื่อ  

วัดเสียไหเฉิงหวง DUTY FEE อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
23.55 น. 
 

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1  ชั้น 3 
เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมเีจาหนาที่คอยให
การตอนรบัและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเปนที่น่ัง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทาน้ันหากทานมีความประสงค
ท่ีจะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่ังใหม จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดติดตอสาย
การบินและชําระคาบรกิารเพ่ิมเติมดวยตัวทานเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขา
เมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได]     

วันท่ี2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ลองเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถังซมัจ๋ัง – วดัเหวินหวู – ชิมชาอูหลง – ไถจง – ไนท
มารเก็ต 

03.20 น. 
 

ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินที่ XW182 (ไมมี
อาหารบริการบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน (เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น หลังจากน้ันพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสู

ทะเล 
 นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตัวชมทิวทัศนของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญท่ีสุดและเปนเข่ือนที่สําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึง่บน



 

 

เหมือนพระอาทิตย  ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเส้ียวท่ีกําลังประกบกนัอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมมีงักรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ
ท่ีสุดของไตหวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญมากมาย 
หลังจากน้ันนําทานนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัด
พระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากน้ันนําทานนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ณ วดัเหวินหวู หรือ วดักวนอู เปนวัด

ศักดิ์สิทธ์ิอีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ 
(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) และเทพเจาแหงความ
รักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ท่ีมช่ืีอเสียงมากในดานความ
รัก  ถือวาเปนจดุศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ท านสามารถมาขอพรไดครบทุกความ
ปรารถนา เปนท่ีนับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนา
วัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

 นําคณะทานแวะ ชิมชาอูหลง เปนชาตนตํารับ เปนที่นิยมของคนรักสขุภาพและขึ้นช่ือ
ของชาวไตหวัน ท่ีทานสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบานได 
นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง นําคณะทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาด
กลางคืนท่ีมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง 
รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ท้ัง
ยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อแวะชม
ตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงนี้ยังเปน
ตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  Moving Star Hotel  หรือเทียบเทา 
วันท่ี3 เยหล่ิว – หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – GERMANIUM SHOP – ราน COSMETIC – 

ซื่อหลินไนทมารเก็ต 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ

เกาะไตหวัน มีลกัษณะพื้นท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและ
ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆท่ีนาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชิน ีซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัว
โลก  
นําทานอิสระชอปปم�ง หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ซึง่เปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต



 

 

สมัยกษัตริย กวงสวี ้แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การ
โหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพ
ยายออกไปเหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมกีารใชจ่ิวเฟم�นเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตร “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตร ไดดงึดูด นักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาชื่นชม จิว่
เฟم�นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซ้ือของ
กินที่แปลกตา เชน บัวลอยเผือกท่ีโดงดังที่สุดในไตหวันท่ีมีรสชาติแบบด้ังเดิม  ไขตมใบ
ชา และของแฮนเมดพื้นเมืองท่ีทานสามารถซื้อกลับมาเปนของฝากไดอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ชาบ)ู 
 นําทานแวะชอปปم�ง ศูนย GERMANIUM ท่ีขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มี

คุณสมบัต ิทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และคลายความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ที่เปนอัญมณีล้ําคาที่มีอยูเพียงไมกี่ท่ีในโลก 
นําทานแวะชอปปم�ง ราน COSMETIC ศูนยรวมผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงามที่
ข้ึนช่ือของไตหวัน  ใหทานไดจับจายใชสอยและสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบาน
ได 

 หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามค่ําคืนท่ีใหญท่ีสุดใน
ไทเป ใหทานซื้อสินคาพ้ืนเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Cu Hotel หรือเทียบเทา 
วันท่ี4 วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไหเฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณสถาน

เจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นชั้น 89) – รานพายสับปะรด – ซีเหมินติง 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําคณะทานสู ขอพรความรัก ณ วัดเสียไหเฉิงหวง (Taipei Xiahai City God 
Temple ต้ังอยูท่ียานริมแมน้ําต้ันสุย  มีเทพเจาที่คอยปกปกษรักษาเมืองประดิษฐาน
อยูภายในน้ีมากมายหลายองค ทําใหมีคนไทเปหลากหลายกลุมมาขอพรกันที่น่ี ต้ังแต
วัยรุนมาขอพรเร่ืองความรัก ไปจนถึงเหลาภรรยาที่มาขอพรเทพใหมีชีวติคูท่ีราบรื่น 
โดยจะมรีองเทานําโชคเปนของที่ระลึกเพ่ือใหชีวิตคูราบรื่นดวย โดยเชื่อกันวาเมื่อซ้ือ
รองเทาแลว ใหนําไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากน้ันใหเอากลับไปเก็บไวในตูเสื้อผา
หองนอน หันหัวรองเทาเขาหาตูจะทําใหสามีไมหนีไปไหน  
ชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางข้ึนเพ่ือราํลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช
เวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรปูภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก



 

 

ภายในอนุสรณสถาน นําคณะทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที่ ราน
พายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา) 
 นําคณะทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) 

ตึกที่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึ่งเปนความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในป 2016) 
เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมววิท่ีสูงติดอันดับโลกใหทานไดถายรูปคูกับ
แลนดมารคของประเทศไตหวันอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลกูตุมขนาดใหญหนักกวา 
900 ตัน ทําหนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว  ดานในมีลิฟตท่ีมี
ความเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที  สวนดานลางของ
ตึกเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย 
จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมช้ันนําใหทานได
เลือกซื้อ ในราคาโปรโมช่ันท่ีจะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุด
น้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดยี่หอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและท่ี
สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซื้อในดิวต้ีฟรีและราคาถกูกวาเมืองไทย
แนนอน  
นําคณะทานชม วัดหลงซานซ่ือ ถือเปนวัดเกาแกที่มีช่ือเสียงใหทานไดสัมผัสความงาม
ของสถาปตยกรรมไตหวันแบบ ด้ังเดิม สรางข้ึนในพ.ศ. 2281 แสดงใหเห็นถึงจิตใจท่ี
เต็มเปم�ยมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววานหัว วัดแหง น้ีเต็มไปดวยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปตยกรรมท่ีประณีตงดงาม  หลังจากน้ันนําทานอัพเดท
แฟช่ัน และการตกแตงรานคา สไตลไตหวัน  
ใหทานได ชอปปم�งยานซีเหมินติง (Ximending) ชื่อน้ีมีทีม่าจากยุคการยึดครองของ
ญี่ปุ�น เน่ืองจากที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่ต้ังอยูทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งช่ือ
วา ซีเหมินติง ซีเหมินตงิเปนถนนคนเดินและยานชอปปم�งที่เปนที่นิยมของเมืองไทเป 
และเปนถนนเสนแรกของไทเปที่ถูกกําหนดใหเปนถนนเดินเทา ท่ีเต็มไปดวย รานคารา
โอเกะ, โรงภาพยนตร, รานรองเทา, รานหนังสือและเส้ือผาเครื่องสําอาง รวมทั้งสินคา
แฟช่ันเทรนดรุนใหมๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่งเปน
แหลงรวมตัวของนักชอปที่เรียกไดวาเปนสยามสแควรของเมืองไทยเลยทีเดียว 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเทา 
วันท่ี5 ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-

12.35,12.20-13.00) 
เชา รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX) 



 

 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที ่31 ต.ค.- 04 
พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่17-21  พ.ย. 
62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่19-23  พ.ย. 
62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่21-25  พ.ย. 
62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่23-27  
พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่25-29  
พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่27 พ.ย.- 01 
ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่29 พ.ย.- 
03 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน   
09.55 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ําหนักกระเป�า 20 kg) 

โดยเท่ียวบินที่ XW181 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 
TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

วันที ่01- 05  
ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่03-07  ธ.ค. 
62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่05-09  ธ.ค. 
62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่07-11  ธ.ค. 
62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่09-13  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่11-15  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่13-17  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่15-19  ธ.ค. 
62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่17-21  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่19-23  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่21-25  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่23-27  ธ.ค. 
62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่25-29  ธ.ค. 
62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่27-31  ธ.ค. 
62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วันที ่29 ธ.ค. – 
02 ม.ค. 63 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วันที ่31 ธ.ค. – 
04 ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 



 

 

วันที ่01- 05  
ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่03-07  
ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่05-09  ม.ค. 
63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่07-11  ม.ค. 
63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่09-13  ม.ค. 
63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่11-15  ม.ค. 
63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่13-17  ม.ค. 
63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่15-19  ม.ค. 
63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่17-21  ม.ค. 
63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่19-23  ม.ค. 
63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่21-25  ม.ค. 
63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที ่23-27  
ม.ค. 63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วันที ่25-29  ม.ค. 
63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วันที ่27-31  ม.ค. 
63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วันที ่ 29 ม.ค.- 
02 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที ่ 31 ม.ค.- 
04 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 



 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป 
**(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)** 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยตางๆ ท่ีทางบริษัทไมสามารถ
คาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได  หากมีเหตุการณขางตนเกิดขึ้น  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา  และ
ขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบรษัิทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสม  ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
*** ตามนโยบายของรฐับาลไตหวันรวมกบัการทองเท่ียวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 

 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพื่อเช็ควากรุปมกีาร 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวนัเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมดัจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามดัจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
เมืองไตหวันโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ไตหวัน ข้ึนอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนช้ัน

ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา 
และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง 
เทาน้ัน 

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจดัหองพักใหเปนไป
ตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  

(ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 



 

 

 

คุณสมบัตกิารเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


