
 

 

รหัสทัวร GOH1903692 
ทัวรไตหวัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน วัดเทียนหยวน 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณเจียงไคเช็ค 5 วัน 3 คืน (XW) 
หมูบานสายรุง   ลองเรือทะเลสาบสุรยิันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวนิหวู  
ไนทมารเก็ต   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   รานพายสับปะรด   ตึกไทเป 101 
ซีเหมินติง   วัดหลงซาน   ตลาดปลา   วัดเทียนหยวน 
สะพานแหงความรักต้ันสุย   ตลาดคนเดินต้ันสุย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 เริ�มต้นเพยีง 12,888.- 

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั�นสุ่ย 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง กุมภาพนัธ – มีนาคม 2563 



 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 

23.00น. 
 

 
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1ชั้น 
3 เคานเตอร 5  ประต ู5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาท่ี
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการจองที่นั่งเปนแบบสุมที่นั่งวาง 
(RANDOM SEAT) ซึ่งเปนที่นั่ง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทานั้นหาก
ทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม จะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม โปรดติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพ่ิมเติมดวยตัวทานเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได]   
   

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– 
หมูบานสายรุง – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง –                 
วัดเหวินหวู – ไถจง – ไนทมารเก็ต  

02.25น. 
 

ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 
(XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)  
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว –หมู่บา้นสายรุง้ – ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดั

พระถงัซมัจั�ง – วดัเหวินหวู ่– ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต  
วนัที� �. ไถจง – ไทเป – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป ��� (ไม่รวมชั�น ��) – ซีเหมินติง 
วนัที� �. รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ตั�นสุ่ย – วดัเทียนหยวน – สะพานแห่งความรกัตั�นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั�นสุ่ย  
วนัที� �. ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00) 



 

 

เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง   DMK-TPE : XW182 
(02.25-07.05 / 03.45-08.30) 

07.05น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น หลังจากน้ันพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออก

สูทะเล 
 นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินตั๋งในยคุ

สงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป 
ผูคนยายออก บางก็ลมหายตายจากกันไป ตอมามีโครงการรื้อหมูบานแหงนี้และสราง
เปนเมืองใหมแต... ในระหวางที่ทําการรื้อถอนมีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณปู�หวง 
หยง ฟู� ตดัสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการ
บอกลาหมูบานแหงน้ีที ่ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันท่ี
สดใจเปم�ยมไปดวยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน จนไดรับการกลาว
ขานในวงกวาง  

 
นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตวัชมทิวทัศนของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปน
ทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญทีสุ่ดและเปนเขื่อนท่ีสําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึง่บน



 

 

เหมือนพระอาทิตย  คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวท่ีกําลังประกบกนัอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมมีงักรลอมรอบ พื้นท่ีบริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่
สมบูรณที่สุดของไตหวนั  โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีสถานที่ทองเท่ียวสําคัญ
มากมาย  

 
หลังจากน้ันนําทานนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชญิมาจากชมพูทวีป ณ 
วัดพระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากน้ันนําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เปนวัด

ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ 
(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) และเทพเจาแหง
ความรกัองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดาน
ความรกั  ถือวาเปนจดุศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ท านสามารถมาขอพรไดครบทุก
ความปรารถนา เปนทีนั่บถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ทีต่ั้ง
อยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง นําคณะทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาด

กลางคืนที่มีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนด



 

 

ระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เส้ือผา
หลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานได
เลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะ
ตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   Moving Star Hotel  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานพายสับปะรด –                    
ราน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไมรวมช้ัน 89) – ซเีหมินติง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานชม อนุสรณ

สถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาใน
การสรางถงึ 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรปูภาพประวตัิศาสตรสําคญัที่หาดูไดยาก
ภายในอนุสรณสถาน นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที ่รานพาย
สับปะรด (ขนมพายสับปะรด,   ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้ชาบ ู1 เซ็ท/ทาน) 
 นําทานแวะชอปปم�งราน Germanium ที่ขึ้นช่ือเรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มี

คุณสมบัต ิทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีสุดในโลกซึ่งมีอยูไมกี่ที ่หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมววิชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มี
ความสูงถงึ 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมอืงไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดบั
โลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟช่ัน และการตกแตงรานคา สไตล
ไตหวัน 



 

 

 
 ใหทานไดชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมท่ีสุดของไตหวัน

เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทา
กี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสนิคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�ง
อยางเดียว ยังมรีานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวา
พลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนู
น้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Cu Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ราน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน้สุย – วัดเทียนหยวน – 
สะพานแหงความรักตั้นสุย – ตลาดคนเดนิตั้นสุย  

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะชมรานเครือ่งสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดัง

ของไตหวันมากมายหลายแบรนดที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได  
จากน้ันนําทานสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไป
ดวยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลาย
มังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากใน
ปจจุบันในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาด



 

 

สายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรกัขอ
ไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซงึเปน
สัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มชีื่อเสียงโดงดงัมากของไตหวัน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 นําทานเพลิดเพลินกับตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development 

ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญีปุ่�น 
ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลาย
ใหเลือกชิมหรือเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย  หลงัจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองต้ันสุย 
เปนเมืองทาต้ังอยูแมน้ําตันสุย แตเดิมเปนเมอืงทาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ
เมืองไตหวัน ตอมาไดพัฒนาใหเปนพื้นที่ทองเท่ียวอีกแหงท่ีขึ้นชื่อของเมืองไตหวัน  
นําทานนมัสการสักการะเทพเจาจากลัทธิเตา ทีว่ัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วัดยงั
ประดบัประดาไปดวยตนซากุระ* ใหทานไดเพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบง
บานตอนรับนักทองเที่ยวใหไดเชยชม พรอมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเปนที่ระลึก 
(*ชวงดอกซากุระบาน ที่ไตหวัน เดือน มี.ค. – ตนเดือน เม.ย. ทั้งน้ีการบานของดอก
ซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศและปยจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการผลิบานของดอกซากุระ
รวมดวย) 

 
นําทานเดินทางสูสะพานแหงความรักตั้นสุย เปนสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมที่มี
ชื่อเสียงของเมืองตั้นสุย เปดทําการเมื่อวันที ่14 กมุภาพันธ 2003 จึงเปนที่มาของ
ชื่อสะพานแหงน้ี  หลังจากน้ันนําทานสูตลาดคนเดินตั้นสุย ใหทานไดอิสระในการ
เลือกซื้อสินคา ทั้งเส้ือผา รองเทา และของทานเลน ซึ่งเปนแหลงรวมรานคาและ
รานอาหารตางๆ มากมายใหทานไดเลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ไตหวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
เชา รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX) 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน   
09.20น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ้าหนักกระเป�า 20 

kg) โดยเท่ียวบินที ่XW181 (XW181 : 09.20-12.30,10.20-13.00)         
(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง  TPE-DMK : XW181 
(09.20-12.30 / 10.20-13.00) 

12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

                                             อัตราคาบริการ : ไตหวัน หวานหวาน 
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตัน้สุย 5 วัน 3 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผ ู ้ใหญ 1 
ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 01-05 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 03-07 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 05-09 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 07-11 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 09-13 ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที่ 11-15 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 13-17 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 15-19 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 17-21 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 19-23 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 



 

 

วันที่ 21-25 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 23-27 ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที่ 25-29 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

วันที่27ก.พ.-02มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่29ก.พ.-04มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 02-06 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 04-08 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 06-10 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 08-12 มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที่ 10-14 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 12-16 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 14-18 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 16-20 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 18-22 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 20-24 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 22-26 มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที่ 24-28 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคเุทศนทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป 
**(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)** 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาย
การบิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ทางบริษัทไม
สามารถคาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได  หากมีเหตุการณขางตนเกิดขึ้น  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  และขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดนิทางเปนสําคัญ*** 



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน COSMETIC , 
ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจาก
มีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวน
ทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออก
จากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้
จากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา 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 คืนคาใชจายทั้งหมด  



 

 

4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 
บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดั
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และ
ถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค าประกันอุบัติเหต ุค ุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

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

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  

(ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 



 

 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 



 

 

 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 
 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

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

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


