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HILIGHT  
 
● ลอ่งเรอืยอรช์ชม ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

● ชมหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 
ณ อทุยานแหง่ชาตเิย๋หล ิว่ 
● แชะ ชมิ ชวิ สนิคา้และอาหารพืน้เมอืง ณ หมูบ่า้น

โบราณจิว่เฟ่ิน อดตีแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงในอดตี
ของไตห้วนั 
● ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต , ไนทม์ารเ์ก็ต

เมอืงไถจง 
● พเิศษ !!! อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

● บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
● Wi-Fi on Bus 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

วนัที ่2 สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่

– รา้นชาอูห่ลง – ไถจง – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัที ่3 ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – เยห๋ลิว่ – 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 

101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัที ่4 สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกสกูต๊ [XW] 

เดนิทาง: พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 9,999.- 

ไตห้วนั 
PROMOTION FUNFUN 

ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา เยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน 

4 D 2 N BY XW  
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่   9 - 12 , 12 - 15 พ.ค. 62        11,900.- 

วนัที ่   14 - 17 พ.ค. 62          9,999.- 

วนัที ่   16 - 19 , 19 - 22 พ.ค. 62        11,900.- 

วนัที ่   21 - 24 , 26 - 29 , 28 - 31 พ.ค. 62        10,900.- 

วนัที ่   30 พ.ค. - 2 ม.ิย. 62        10,900.- 

วนัที ่   2 - 5 , 4 - 7 , 6 - 9 , 9 - 12 , 11 - 14 , 13 - 16 , 16 - 19 , 18 - 21 , 20 - 23 ม.ิย. 62      10,900.- 

วนัที ่   23 - 26 ม.ิย. 62          9,999.- 

วนัที ่   25 - 28 , 27 - 30 ม.ิย. 62        10,900.- 

วนัที ่   30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที ่   2 - 5 , 4 - 7 , 7 - 10 , 9 - 12 , 11 - 14 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที ่   14 - 17 , 16 - 19 ก.ค. 62        11,900.- 

วนัที ่   18 - 21 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที ่   21 - 24 ก.ค. 62          9,999.- 

วนัที ่   23 - 26 , 25 - 28 , 28 - 31 ก.ค. 62        10,900.- 

วนัที ่   30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62        10,900.- 

 
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ 

ทา่นละ 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร**  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ (NOKSCOOT) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

***ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ NOKSCOOT ซึง่ระบบการจองทีน่ ัง่เป็นแบบสุม่ทีน่ ัง่วา่ง (RANDOM 

SEAT) ซึง่เป็นทีน่ ัง่ STANDARD SEAT ใหก้บัลูกคา้เทา่น ัน้หากทา่นมคีวามประสงค ์

ทีจ่ะระบทุ ีน่ ัง่บนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ ัง่ใหม ่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่สาย

การบนิและชําระคา่บรกิารเพิม่เตมิดว้ยตวัทา่นเอง*** 

 

[สําคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้

เมอืงไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

วนัที ่2 
สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั 

จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ไถจง – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่อีาหาร

บรกิารบนเครือ่ง) 

 

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงันี*้** 

เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊อาจมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบ

เวลาเดนิทางของทา่นกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

DMK-TPE XW182 

จันทร ์, พธุ 02:15 07:05 

ศกุร ์ 02:45 07:35 

จันทร ์ 03:55 08:30 

TPE-DMK XW181 
อาทติย ์, พธุ 09:40 12:15 

ศกุร ์ 10:10 12:45 

 

 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ช ัว่โมง) เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิน่   หลงัจากนัน้พาคณะทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (McDonald’s) 

 
นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่ม่มทีางออกสู่

ทะเล 

 นําทา่นลอ่งเรอืยอรช์แบบสว่นตวัชมทวิทศันข์อง ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็น

ทะเลสาบน้ําจดืทีเ่กดิข ึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นเขือ่นทีส่าํคญัในไตห้วนั มคีวาม

ยาวถงึ 33 กโิลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมรีปูร่างครึง่บนเหมอืนพระ

อาทติย ์ ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ําลงัประกบกนัอยู่และยังเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีี

มังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรบัพลงัมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของไตห้วัน  



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   

   

                                                                                                                                                            QE1TPE-XW002     หนา้ 4 จาก 10 

 
 

โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมสีถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัมากมาย  หลงัจากนัน้นําทา่น

นมัสการพระอัฐขิองพระถงัซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปี ณ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วดัเหวนิหวู ่หรอื วัดกวนอู เป็นวัดศกัดิส์ทิธิอ์กี

แห่งของไตห้วัน ซึง่ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่ง

ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่

ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชีือ่เสยีงมากในดา้นความรัก  ถอืว่าเป็นจุด

ศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่ ่านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา  เป็นทีนั่บถอื

ของชาวจนีและไตห้วัน รวมถงึสงิโตหนิอ่อน  2 ตวั ทีต่ัง้อยู่หนา้วดัซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้น

เหรยีญไตห้วนั 

 
นําคณะทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง เป็นชาตน้ตาํรับ เป็นทีน่ยิมของคนรักสขุภาพและขึน้ชือ่ของ

ชาวไตห้วัน ทีท่า่นสามารถนําเป็นของฝากใหแ้กท่างบา้นได ้

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง 

 

นําคณะทา่นชอ้ปป้ิง ตลาด ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีม่สีนิคา้หลากหลายประเภททัง้

แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครือ่งสาํอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีา

ยีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบือ่

เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ใหท้า่นไดล้ ิม้ลองอกีดว้ย 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 

ไถจง – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – เยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – 

GERMANIUM SHOP – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89) – ซือ่หลนิ

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป 

 
นําคณะทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ที ่รา้นพายสบัปะรด (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

  

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะ

ไตห้วัน มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล

และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูร่างลกัษณะตา่งๆทีน่่าตืน่

ตาเลยทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ซฟีู้ ดสไตลไ์ตห้วนั) 

  

 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซ ึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แต่

สมัยกษัตรยิ ์กวงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหม

ขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ย

ออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทํา
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ภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชือ่” และ “อู๋เหยยีนเตอะซนัชวิ” ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉาก

ภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกั

และมชีวีติชวีาอกีครัง้  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจบัจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา เชน่ บัว

ลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วันทีม่รีสชาตแิบบดัง้เดมิ  ไขต่ม้ใบชา และของแฮนเมด

พืน้เมอืงทีท่า่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

นําทา่นแวะชอ้ปป้ิง ศนูย ์GERMANIUM ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีม่ี

คณุสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครยีด รวมถงึ

ปะการังแดง ทีเ่ป็นอญัมณีลํ้าคา่ทีม่อียู่เพยีงไมก่ีท่ีใ่นโลก 

 นําคณะทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD) 

ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่เป็นความสงูอนัดบั 5 ของโลก (อันดบัในปี 2016) เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูตดิอันดบัโลกใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนด์

มารค์ของประเทศไตห้วันอกีดว้ย ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ทํา

หนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว  ดา้นในมลีฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ี สว่นดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่

รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดยามคํา่คนืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ไทเป ใหท้า่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทีร่ะลกึ อสิระตามอธัยาศยั 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (BREAKFAST BOX) 

09.40 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิตห้วัน อําลากรุง

ไทเป เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot (รวมนํา้หนกักระเป๋า 20 

kg) โดยเทีย่วบนิที ่XW181 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

***สําหรบัไฟลท์บนิรายละเอยีดดงันี*้** 

เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊อาจมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบ

เวลาเดนิทางของทา่นกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

DMK-TPE XW182 

จันทร ์, พธุ 02:15 07:05 

ศกุร ์ 02:45 07:35 

จันทร ์ 03:55 08:30 

TPE-DMK XW181 
อาทติย ์, พธุ 09:40 12:15 

ศกุร ์ 10:10 12:45 

 

 

12.15 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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ไตห้วนั PROMOTION FUNFUN 
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา เยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน 

4 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนินกสกูต๊ (XW) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 
 [มเีตยีง] 

พกักบั

ผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 
[มเีตยีง] 
พกักบั

ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

9 - 12 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

12 - 15 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

14 - 17 พ.ค. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 

16 - 19 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

19 – 22 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

21 - 24 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

26 - 29 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

28 - 31 พ.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 พ.ค. - 2 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

2 - 5 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

4 - 7 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

6 - 9 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

9 - 12 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

11 - 14 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

13 - 16 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

16 - 19 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

18 - 21 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

20 - 23 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

23 - 26 ม.ิย. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 
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25 - 28 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

27 - 30 ม.ิย. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

2 - 5 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

4 - 7 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

7 - 10 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

9 - 12 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

11 - 14 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

14 - 17 ก.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

16 - 19 ก.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 3,500 

18 - 21 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

21 - 24 ก.ค. 62 9,999 9,999 9,999 9,999 - 3,500 

23 - 26 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

25 - 28 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

28 - 31 ก.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 10,900 10,900 10,900 10,900 - 3,500 
 

 

*****เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษ จงึ ไมม่รีาคาเด็ก***** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ จนถงึ ณ วนัเดนิทางกลบั]  เก็บราคาทา่นละ 6,000 บาท 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 
1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

สาํหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร 
 

 
 
 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ/สภาวะ

อากาศ/ฤดกูาลการจราจร/การเมอืง และเหตสุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได ้
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้
นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นชาอูห่ลง , รา้น COSMETIC , ศนูยแ์ร ่GERMANIUM , 

รา้นขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ 
วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  ในกรณีทีค่า่ทวัรร์าคาตํา่กวา่ 10,000 บาท  

    3.3 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หากทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัจะมกีารจดัหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในลําดบัตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลไตห้วนัประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในไตห้วนัไมเ่กนิ 14 วนั ถา้กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในเมอืงไตห้วันไม่เกนิ 14 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 
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1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในเมอืงไตห้วัน  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในเมอืงไตห้วัน (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในเมอืงไตห้วัน 

 

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (สําหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืง และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืง 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเหรยีญ

ไตห้วนั 
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