
 

 

รหสัทวัร  B2B2000133 
ทัวรไตหวัน อาลซีัน สุริยันจันทรา 5 วนั 3 คืน (XW) 
น่ังรถไฟโบราณชมป�าสนพันป ณ อุทยานอาลซีัน 
ตึกไทเป101 |  วดัหลงซาน | ชอปปم�งซหีมินตงิ 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วดัพระถงัซมัจั๋ง 
อนุสรณเจียงไคเช็ค | ฝงเจ่ียไนทมารเกต็ 

 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตห้วัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั�ง – วัด 

เหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี �   
วนัที� 3. อทุยานอาลซีนั – นั�งรถไฟโบราณชมอทุยานอาลซีนั – ไถจง – รา้นพายสบัปะรด – ฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� 4. ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป ��� (ไม่รวมค่าขึ �นชั�น ��) – รา้น COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลง

ซานซื�อ – ซีเหมินติง 
วนัที� 5. ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30, 10.20-13.00) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 

23.59 น. 
 

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1 ช้ัน 
3 เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาทีค่อย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน NOKSCOOT ซึง่ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเปนที่น่ัง STANDARD SEAT ใหกับลกูคาเทาน้ันหากทานมคีวาม
ประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนทีน่ั่งใหม จะมคีาใชจายเพิม่เติม โปรด
ติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพิ่มเติมดวยตัวทานเอง*** 
[สําคญัมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว หรือเน้ือสตัวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได]     

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ไตหวัน (สนามบนิเถาหยวน) – หนานโถว – 
ลองเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา – วดัพระถงัซัมจ๋ัง – วัดเหวนิหวู – ชิมชาอูหลง – 
เจียอ้ี   

03.20 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที ่XW182 (ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมกีารปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 02.25-07.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวนั (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น หลังจากน้ันพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออก

สูทะเล 



 

 

 
 นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตัวชมทวิทศันของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เปน

ทะเลสาบน้ําจดืที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดและเปนเขื่อนที่สําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถงึ 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบน
เหมือนพระอาทติย  คร่ึงลางเหมอืนพระจันทรเส้ียวที่กาํลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมมีงักรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจดุรับพลังมงักรที่สมบูรณ
ที่สุดของไตหวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญมากมาย   
จากน้ันนําทาน นมัสการพระอัฐิของพระถังซมัจั๋ง ทีอั่ญเชิญมาจากชมพูทวปี ณ วัด
พระถังซัมจ๋ัง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากน้ันนําทานนมัสการสิง่ศกัด์ิสิทธิ ์ณ วดัเหวนิหวู หรือ วัดกวนอ ูเปนวดั

ศักด์ิสิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ 
(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) และเทพเจาแหง
ความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจกักันในนาม “เฒาจันทรา” ทีม่ีช่ือเสียงมากในดาน
ความรัก ถอืวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญทีท่านสามารถมาขอพรไดครบทกุ
ความปรารถนา เปนที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสงิโตหินออน  2 ตวั ที่ต้ัง



 

 

อยูหนาวดัซึ่งมมีูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

 
 นําคณะทานแวะ ชิมชาอูหลง เปนชาตนตํารับ เปนที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นช่ือ

ของชาวไตหวัน ที่ทานสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบานได 
 นําคณะเดินทางตอสู เมืองเจ้ียอ้ี เพื่อเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซนั ในวนัรุงขึ้น 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเทา 

วันที่3 อุทยานอาลีซัน – น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาลซีัน – ไถจง – รานพายสบัปะรด 
– ฝงเจ่ียไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานขึ้นรถไฟโบราณและชมจุดทองเที่ยวสาํคัญตางๆ ภายใน อุทยานแหงชาติ

อาลีซนั ซึ่งเปนอุทยานทีม่ีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ในฤดูใบไม
ผลิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะบานในชวงเดือน 
3 และเดือน 4 เทาน้ัน นําทานเดินชมด่ืมดํา่กบัธรรมชาติของป�าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดย
ตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ  
และตนไมนานาพันธุ ซึง่เปนอุทยานที่ยงัมคีวามสมบูรณอยูมาก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง นําคณะทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของ

ไตหวัน ที ่รานพายสบัปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 
 นําคณะทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเกต็ ตลาดกลางคืนทีม่ีสินคาหลากหลาย

ใหทานเลือกสรรและอาหารทานเลนสไตลไตหวันมากมาย  ใหทานไดเลือกซื้อหา
สินคาตางๆ  ซ่ึงถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไถจงเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเทา 

วันที่4 
ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นช้ัน 89) – ราน COSMETIC – 
GERMANIUM SHOP – อนุสรณสถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซานซื่อ – ซีเหมิ
นติง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองไทเป เดินทางสู ตกึไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวช้ัน 

89 ราคา 600 NTD) ตึกทีม่ีความสงูถงึ 508 เมตร ซึง่เปนความสงูอันดับ 5 ของ
โลก (อันดับในป 2016) เปนสัญลกัษณของเมอืงไทเป ที่น่ียงัมีจดุชมวิวที่สูงติดอันดับ
โลกใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวันอีกดวย ภายในตัวอาคารมี
ลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตนั ทําหนาทีก่ันการส่ันสะเทอืนเวลาที่เกิด
แผนดินไหว  ดานในมีลิฟตทีม่คีวามเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 
เมตร ตอนาที  สวนดานลางของตึกเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดัง
ระดับโลกไวมากมาย   

 
นําทานแวะชอปปم�ง ราน COSMETIC ศูนยรวมผลิตภัณฑเพือ่สุขภาพและความงาม
ที่ขึ้นช่ือของไตหวัน  ใหทานไดจับจายใชสอยและสามารถนําเปนของฝากใหแกทาง
บานได  นําทานแวะชอปปم�ง ศูนย GERMANIUM ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสรอยขอมือ 
Germanium ทีม่ีคุณสมบัติ ทาํใหเลือดลมเดนิดีขึ้น เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และ
คลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เปนอัญมณีลํา้คาทีม่ีอยูเพียงไมกีท่ี่ในโลก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (สกุี้สไตลไตหวนั 1 เซท็/ทาน) 
 ชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพือ่รําลึกถงึอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค 

ใชเวลาในการสรางถงึ 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มพีื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ทานสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวัตศิาสตรสาํคญัที่หาดูได
ยากภายในอนุสรณสถาน 
 นําคณะทานชม วดัหลงซานซื่อ ถือเปนวดัเกาแกที่มช่ืีอเสียงใหทานไดสมัผัสความ
งามของสถาปตยกรรมไตหวันแบบ ด้ังเดิม สรางขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเหน็ถงึ
จิตใจที่เต็มเปم�ยมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววานหวั วดัแหง น้ีเต็มไปดวย
รูปแบบของประตมิากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลงัจากน้ันนําทาน
อัพเดทแฟช่ัน และการตกแตงรานคา สไตลไตหวัน  
ใหทานได ชอปปم�งยานซีเหมินติง (Ximending) ช่ือน้ีมีทีม่าจากยคุการยดึครอง
ของญ่ีปุ�น เน่ืองจากทีต้ั่งทางภมูศิาสตรทีต้ั่งอยูทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึง
ต้ังช่ือวา ซีเหมินติง ซีเหมินติงเปนถนนคนเดินและยานชอปปم�งที่เปนที่นิยมของเมอืง
ไทเป และเปนถนนเสนแรกของไทเปทีถ่กูกาํหนดใหเปนถนนเดินเทา ที่เต็มไปดวย 
รานคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร, รานรองเทา, รานหนังสือและเส้ือผาเคร่ืองสําอาง 
รวมทัง้สินคาแฟช่ันเทรนดรุนใหมๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 
etc. ซึง่เปนแหลงรวมตัวของนักชอปที่เรียกไดวาเปนสยามสแควรของเมืองไทยเลย
ทีเดียว 

 อสิระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั Chungli Business Hotel หรือเทียบเทา 
วันที5่ ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 

09.40-12.30, 10.20-13.00) 
เชา รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน  
09.55 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสายการบิน NokScoot (รวม

น้ําหนักกระเป�า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไมมีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 



 

 

 
อัตราคาบรกิาร : ไตหวนั อาลีซัน สุรยัินจันทรา 5 วัน 3 คืน BY XW 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสรมิเตยีง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 04-08  ธ.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วันที่ 10-14  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 22-26  ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 24-28  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 26-30  ธ.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วันที่ 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค. 63 22,888.- 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,000.- 
วันที่ 30 ธ.ค.62 - 03 ม.ค. 63 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วันที่ 02-06  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 04-08  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 06-10  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 08-12  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 10-14  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 12-16  ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 14-18  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 16-20  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 18-22  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่  30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 02-06 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 04-08 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 06-10 ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 08-12 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

 ***สําหรบัไฟลทบนิรายละเอียดดงัน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมกีารปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง  
TPE-DMK : XW181  09.40-12.30 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

วันที่ 10-14  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วันที่ 12-16  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 14-18  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 16-20  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 18-22  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 20-24  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 22-26  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 24-28  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 28 ก.พ. -03 มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 01-05   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 03-07   ม.ีค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 05-09   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 07-11   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 09-13   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 11-15   ม.ีค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 13-17   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 15-19   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที่ 17-21   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 19-23   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วันที่ 21-25   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 23-27   ม.ีค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ 
รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป 
**(เก็บทปิกอนการเดินทางทีส่นามบินดอนเมือง)** 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 
 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสดุ
วิสัยตางๆ ที่ทางบริษทัไมสามารถคาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนา
ได  หากมีเหตกุารณขางตนเกิดขึน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  และขอใหคณะ
ทานยินยอมและยินดทีี่จะปฏิบตัิตามประกาศ  โดยทางบรษัิทฯ จะคํานึงถงึความ
เหมาะสม  ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคญั*** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตตดิตวัมาในวันเดินทาง 
พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรอื 180 วนั ขึ้นไปกอนการเดินทาง 
และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับดิา 
มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาดวย 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวกําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล 
คือ รานชาอูหลง , ราน COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนม
พ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคา
ทัวรจงึเรียนใหกบันักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทกุรานจําเปนตอง
รบกวนทกุทานแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูกบัความพอใจของลกูคาเปนหลกั ไมมี
การบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น 
ถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทาน
ตองการแยกตวัออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรฐับาล  ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 500 
NTD/ทาน/ราน *** 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา

ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษัทฯเพือ่เช็ควากรุปมกีาร 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรเต็มจาํนวน  ในกรณีทีค่าทวัรราคาต่ํากวา 

10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทาน
ละ 10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมกีารการันตีมดัจําที่น่ังกบัสายการบินและคามดัจํา
ที่พัก รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงิน
มดัจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 **สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนให
ลูกคาเดินทางเขาเมืองไตหวนัโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผาน
การตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวนั ขึน้อยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตวั
ของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลอืใดๆได
ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุ

แหงตามรายการทวัรขางตน 
 กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ัน

ประหยดัเปนช้ันธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอน
เดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพื่ออัพเกรดตองกระทาํที่
เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2.  คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับ
เทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] 
หากทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบรษัิท
จะมีการจัดหองพักใหเปนไปตามความเหมาะสมในลําดบัตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการ
ทัวรขางตน 

4.  เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกัน

วินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวัน

ประกาศยกเลิกวซีาใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน
ไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรฐับาลไตหวันประกาศใหกลบัมาใช
วีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวซีาตามที่สถานทูต
กําหนด) 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ 
นอกเหนือจากรายการ คาซกัรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษน้ํีามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออก
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

4. คาทปิมคัคุเทศกและคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 

10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการ

บินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตตุางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ

บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิด
จากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเทีย่วเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวนัใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมอืง เพื่อเปนการ
ยืนยันวามคุีณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพจิารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียมใหกับลูกทวัร แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมอืงไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํนักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 



 

 

 
คุณสมบตัิการเขาเมืองไตหวัน (สําหรบักรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงทีข่ัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถกูปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมอืง 

 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททีติ่ดตอไดระหวางทีพ่ํานักในเมอืงไตหวัน (เชน 
คน รูจกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


