
 

 

รหัสทัวร ITV2000261 
ทัวรไตหวัน ซากรุะ ไทเป ไทจง เหยหลิ๋ว จิ่วเฟم�น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
5 วัน 3 คืน (XW) 
- ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลทที่พลาดไมได 
- ไหวพระ ขอพร เทพเจา ณ วัดเหวินหวู วัดพระถังซัมจั๋ง 
- เท่ียวหมูบานโบราณ จิ่วเฟم�น 
- อุทยานเหยหลิว๋ ชมความมหัศจรรยของหินทรายในรูปรางแปลกๆ 
- กรุงไทเป ถายรูปเซลฟم�กับ ตึก 101  
- นําทานไปจุดชมซากุระที่สวยของไตหวันทีว่ัดเทียนหยวน 
- ชมความสวยงามของอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
- ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
- ชอปปم�งสุดฟน ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนทมารเก็ต  
- เมนูพิเศษ:บุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน+เส่ียวหลงเปา+ซีฟู�ดเหยหลิ่ว 
- พักโรงแรม:เถาหยวน1คืน(อาบน้ําแร)  ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน  
 

 
 
 



 

 

 
วันเดินทาง ราคา

ผูใหญ 
ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง 
31มกราคม-4
กุมภาพันธ63 14,888 

ไมมีราคา
เด็ก 
INF 

5,000฿ 

4,500 30 
2-6 กุมภาพันธ 63 13,888 4,500 30 
4-8 กุมภาพันธ 63 14,888 4,500 30 
5-9 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
7-11 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 30 
9-13 กุมภาพันธ 63 14,888 4,500 30 
11-15 กุมภาพันธ 63 14,888 4,500 30 
12-16 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
14-18 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
16-20 กุมภาพันธ 63 13,888 4,500 30 
18-22 กุมภาพันธ 63 14,888 4,500 30 
19-23 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
21-25 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 
23-27 กุมภาพันธ 63 13,888 4,500 30 
25-29 กุมภาพันธ 63 14,888 4,500 30 

26กุมภาพันธ-1
มีนาคม63 15,888 4,500 30 

28กุมภาพันธ-3
มีนาคม63 15,888 4,500 30 

5-9 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
7-11 มีนาคม 63 14,888 4,500 30 

12-16 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
14-18 มีนาคม 63 14,888 4,500 30 
19-23 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
21-25 มีนาคม 63 15,888  4,500 30 

     
วันแรก           ทาอากาศยานดอนเมือง    
22.30 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสาร

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

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง        ทาอากาศยานเถาหยวน – หมูบานจิ่วเฟم�น - อุทยานเหยหลิ่ว - วัดเทียนหยวน -  
                     ซื่อหลินไนทมารเก็ต      อาหาร เที่ยง,-- 
02.25/03.45เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT 
เท่ียวบินที่ XW182 
                      (สายการบินมบีริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)**คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเครื่อง  

 สําหรับเวลาบินแตละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจาหนาที่เพื่อคอนเฟมเวลาบินอีก
ครั้ง 

07.05/08.30เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  
(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เปนเกาะที่มีพื้นท่ีเล็กกวาประเทศ
ไทยประมาณ 12เทาตั้งอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 
160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เปนเมือง
หลวงและเมืองใหญที่สุด หลังจากผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองแลวนําทานขึ้นรถโคชปรบัอากาศ(บริการ
อาหารวางบรถบัส)   
นําทานเดินทางสู หมูบานจิ่วเฟم�น(Jiufen Old 
Street) เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงที่สุดใน
ไตหวันโดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถิ่นใน
บรรยากาศบานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูที่
ดานบนถนนท่ีเปนทางลาดชันและขั้นบันไดดวย สมัย
กอนจิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษัตริยกวงสวี้ มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุด
ทองที่น่ี การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวน
แรลดลงอยางนาใจหายผูคนพากันอพยพยายออกไป 
เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจําจนกระทั่งมีการใชจิ่ว
เฟم�นเปนฉากในการถายทําภาพยนตร"เปยฉิงเฉิงชื่อ"และ"อูเหยียนเตอะซันซิว"
ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมาก จิ่ว
เฟم�นมกิีจกรรม มากมาย เชนถายรูปมุมถายรูปนารักๆในหมูบาน สินคาอีก
มากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟم�น ช
อปปم�งของกินของฝากขึน้ชื่อ เชน รานบัวลอยเผือก,รานไอศกรีมโรล,ราน
ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม  อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย             
จากน้ันเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานที่



 

 

ทองเที่ยวทางธรรมชาติของไตหวัน พื้นท่ีของอุทยานเยหลิวมีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลานปมีลักษณะเปน
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียร
ราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซึ่งมีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะ
ไตหวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร:เมนูซีฟูด
เหยหลิว 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทเป 
นําทานไปจุดชมซากุระของไตหวันที ่วัดเทียนหยวน
(Tianyuan) เปนวัดจีนลัทธิเตา ท่ีอยูบนเนินเขาในเขต
ตันสุย เปนวัดเทียนหยวนเปนจุดชมซากุระที่สวยงาม
จุดหน่ึงในไตหวัน  และไฮไลทของท่ีวัดเทียนหยวนคงหนีไมพนเจดียทรงกลหาช้ัน 
ที่ต้ังเดนเปสงาอยูบนเนินเขา ทําใหเวลาถายรูปซากุระออกมาแลวจะมีฉากหลังท่ี
สวยแปลกตาและมีเอกลักษณเฉพาะเปนของตัวเองคะ โดยภายในเจดียทรงกลม
หาช้ันน้ี เราสามารถเขาไปไหวขอพรเทพเจาไดทุกชั้น และเดินชมวิวถายรูปจากมุม
สูงได  
(โดยปกติซากุระเริ่มบาน ประมาณเดือน กุมภาพันธ–มีนาคม กรณีไมมีซากุระเปน
การเท่ียวัดปกติ) 
จากน้ันนําทานสู ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดนัดกลางคืน ท่ีใหญที่สุดในไทเป
เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน ที่น่ีเหมาะสําหรับทั้งขาชอป และขาชิม 
จําหนายสินคาพื้นเมือง เสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องประดับ และอาหารทาน
รานอาหารสตรีทฟู�ดใหชิมหลากหลาย สไตลไตหวัน เมนูขึ้นช่ือของที่น่ีไดแก เตาหู
เหม็น ไกทอด น้ํามะระปم�น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
:นําทานเขาสูที่พัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort 

(นํ้าแรสวนตัว): 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม        ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู - หมูบานสายรุง   
                   - ฟงเจี่ยไนทมารเก็ต     อาหาร เที่ยง,เย็น 
เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสูเมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชม
ทะเลสาบสุริ ยันจันทรา ซึ่ งเปนทะเลสาบที่มีภู เขา
สลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ํา
และภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ 
หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล 
ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  
เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเปนที่มา
ของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา  นําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิ
ของพระถังซัมจั๋งที่ อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากลองเรือเสร็จนําทาน
นมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเปนเทพเจา
แหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้ง
อยูดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  
นําทานไป แวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึ้นชื่อของไตหวัน รสชาติดีดีเหมาะแกการซื้อ
เปนของฝากคนทางบาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษบุฟเฟ�ตชาบไูตหวัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของ
มณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรมการศึกษา
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวัน
จํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจง
เพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทานั้นขณะเดียวกันยังเปนศูนย
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึ้น
ในวัดเป�าเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป เมืองไทจงเปนเมืองหนึ่งอันสะอาด
เรียบรอย จึงถูกถือ วาเปนเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน ระหวางทางทาน  จะได
ชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม   
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรคกกมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายัง
ไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษให
เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกก



 

 

มินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตม ตามผนังและกําแพงในหมูบาน ดวยสีสัน
ตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถูกแตง
แตมสีสันและตัวการตูนไปทั่วทั้งหมูบาน 
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ตลาด ฟงเจ่ียไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบ
ครันจําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตลไตหวันเมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีไดแก ชา
นมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถี ชีวิตของชาว
ไตหวัน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                     :เดินทางเขาสูที่พัก Renmei Fashion Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน: 

พักเมืองไทจง 
  
วันที่สี่       ไทเป – ตึกไทเป101 - อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง   
                เชา,เที่ยง,- 
เชา    บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลาง
ทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือ
วัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 3 ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  
ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซือ่ดังเพื่อใหทุก
ทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน  จากน้ันนํา
ทานไดช็อปปم�งเครือ่งสําอาง Cosmetic และของฝาก
ของไตหวัน 
เดินทางสู ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) 
สัญลักษณของเมืองไทเป เปนตึกที่สูงที่สุดในไตหวัน และ
สูงเปนอันดับ 2ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) ตึกสูงถงึ 509เมตร รูปราง
ตัวอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีนที่น่ียังมี
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาขึ้นชั้น89) 
ภายในตัวอาคาร มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน 
ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมี
ลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก บริเวณที่ต้ังของตกึ ชั้น 1-5 จะ
เปนสวนของหางสรรพสินคาท่ีที่ขายของแบรนดเนม และ 
รานคารานอาหารตางๆ 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
บาย               นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปนหน่ึงสัญญลักษณของประเทศ

ไตหวัน  สรางขึ้นตั้งแตป 1976 เพื่อเปนการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดี
เจียง ไคเชก  และเปนแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ ท่ีเปนประวตัิ ขาวของ
เครื่องใชสวนตวัตางๆ ไปจนถึงรถยนตรสวนตวั และฉากจําลองการทํางานของ
ทาน แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค 
ตั้งแตสมัยที่ยังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาว
มาสู ตําแหนงผูนําประเทศ โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจาก
ทองสัมฤทธิ์ของทานในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้ม
แยมตางจากรูปปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�า
ไว 2 นายตลอดเวลา ทานจะไดพบกับการเปล่ียนเวร
ทหารรักษาการหนารูปم�นทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ มีข้ึนทุก 1ชั่วโมง บนชั้น 
4 ของอนุสรณแหงน้ี  
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของ
เมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดยคน
จีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.1738 เพื่อเปนสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความ
เช่ือของชาจีนม ีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสม
ของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําให
ที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสราง
ขึ้นเพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเชื่อ
ของชาวจีนอีกมากกวา 100องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ 
เชน เจาแมทับทิม ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง,เทพเจากวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยและ
หนาที่การงาน และเทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เชื่อกันวาเปนเทพผูผูกดาย
แดงใหสมหวังดานความรัก 
นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER 
เปนสรอยที่มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพ
ประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลด
อาการปวด   
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ยานชอปปم�งของ
วัยรุนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุ
แหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มี
แหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอ



 

 

กันของวัยรุน มีรานคารานอาหาร แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมีทั้งสินคาแฟชัน่
ทั่วไป และสินคาแบรนดเนม ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทั้งแหลง
เส้ือผาสไตลวัยรุน กระเป�า ของฝากคนที่ทานรัก รองเทายี่หอตาง อาท ิ
ONITSUKA TIGER แบรนดที่ดังของญี่ปุ�นรวมทั้งยี่หอตางๆ 
เเชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                      :นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม FERRARY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 
พักเมืองไทเป                 
                 
วันที่หา          สนามบินเถาหยวน  -  ทาอากาศยานดอนเมือง    เชา,-,-                                                                             
เชา   อาหารเชาแบบกลอง นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW181 
 

 (สายการบินมีบริการจาํหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
........................................ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ไฟลบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทจากสายการบิน 

**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อีกครั้ง** 

หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีทีท่าน

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพือ่การทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  



 

 

เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋ว
เครื่อง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 350NT/รานคา  โดยไกดทองถิ่นจะเปน
ผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 
ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 
อัตราคาบริการรวม คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก  3คืน 
พักหองละ 2-3 ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเท่ียว
สถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คา
ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุม
ครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหง
และคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย
เทานั้น  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิ
บาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกติ 20 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),คาทิป
ไกด คนขับรถ ทานละ 1,400 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการ
บริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา  
 
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบั
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 



 

 

**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขา
ไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทาน
ตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว 
ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 
ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การกอจลาจล การปฏวิัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสาย
การบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบรกิารแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชาํระ
เต็มมีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสดุแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ัน ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถ



 

 

ขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เม่ือทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


