
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Easy SaiSai In Taiwan-Dec-XW-W32 

 

 

  

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว เวลาบิน 

 ราคาโปรโมช่ัน : ไม่มรีาคาเด็ก  
03 – 08 ต.ค. 60 20,999.- 8,900.- DMK-TPE : 02.15-07.05 

TPE-DMK : 09.40-12.15 

17 – 22 พ.ย. 60 19,999.- 8,900.-  

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60 19,999.- 8,900.-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Easy SaiSai In Taiwan-Dec-XW-W32 

25 – 30 ธ.ค. 60 22,999.- 8,900.-  
ราคาอ่ืนๆ 

1. เดก็ทารก INFANT (อายุต า่กว่า 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ราคา 11,900 บาท 
3. กรณเีป็นชาวต่างชาต ิหรือถือพาสปอร์ตทีไ่ม่ใช่พาสฯไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 

ทางบริษทัไม่รวมค่าวซ่ีาให้และลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวซ่ีาเอง) 
  

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต 

(XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 (หมายเหต ุ: หากลูกคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตั้งแตห่นา้เคาเตอรไ์ปจนถึง-

รบัส่งหนา้ประตเูครื่อง(ฝัง่สนามบินไตห้วนั) มีค่าใชจ้า่ย 1,300 บาท/เที่ยวบิน) 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – หมู่บา้นสายรุง้ – วดัเหวินหวู่ – รา้นชา – ตลาดฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

02.25 น. เหิรฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 (บินประมาณ 4ชัว่โมง) 

  

07.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตห้วนั(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.หลงัผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

เชา้  บริการอาหารว่าง (ม้ือที่1) ชานม+แซนดวิ์ช หรือ แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่   

น าท่านสู่ หมู่บา้นสายรุง้(RAINBOW ViLLAGE) ท่ีมีสีสนัสดใสสมช่ือดว้ยเสน้สายและลวดลายของตัวการต์ูน

น่ารกัๆท่ีถูกแต่งแตม้บนผนังก าแพงของหมูบ่า้นเก่าแห่งหน่ึง แต่ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นหมูบ่า้นสายรุง้ ท่ีน่ีเคย

เป็นหมู-่บา้นทหารผ่านศึกท่ีก าลงัจะถูกร้ือถอนเพราะผูท่ี้เคยอยูอ่าศยับา้งก็ตายหรือยา้ยออกไปอยูท่ี่อ่ืนแต่ไดม้ี 

“คุณปู่ สายรุง้”หรือคุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  (ปัจจุบนัอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผูห้น่ึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีน่ีไดล้งมือวาด

ลวดลายตามผนังและก าแพงของอาคารท่ีรอการร้ือท้ิงเหล่าน้ีคลา้ยๆจะเป็นการสัง่ลาหมูบ่า้นท่ีอยูอ่าศยัมานาน
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แต่ภาพวาดเหล่าน้ันกลบัสวยเตะตาผูพ้บเห็นเพราะสีสนัท่ีสดใสและลวดลายท่ีมีชีวิตชีวาเป็นภาพของใบหนา้คน

และสตัวท่ี์ต่างดูมีความสุขสดใสสรา้งความสุขใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็น 

 

น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินอู่ ซ่ึงถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัวา่

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในไตห้วนั ภายในประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้เทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยแ์ละความส าเร็จ หนา้วดัจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรีญไตห้วนั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี2) รา้น BANANA PARADISE 

   รา้นอาหารสไตลย์อ้นยุคอายุมากกวา่ 25ปี มีมุมยอ้นยุคน่ารกัใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเรียกไดว้า่เป็น 

“เพลินวานแห่งไตห้วนั”รา้นอาหารแห่งน้ีเป็นรา้นท่ีดารานักรอ้งช่ือดงัแถบเอเชียเช่น Super junior นักรอ้งช่ือดงั

ของเกาหลีใตร้ายการท่องเท่ียวสมุทรโคจร หรือแมแ้ต่ดาราดงัระดบัโลกอย่าง เฉินหลง ก็ตอ้งแวะมาชิมอาหารท่ี

รา้นแห่งน้ีและถ่ายรูปกบัเจา้ของรา้นเพ่ือเก็บเป็นท่ีระลึก 

   
   น าท่านแวะ ชิมชาอูหลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซันดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็น 

   ตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุช์าท่ีน ามาปลกูในประเทศไทย 

   แถบเชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศัย  น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟ่ง 

   เจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย ท่ีตลาด 

   แห่งน้ีมีอาหารสไตลไ์ตห้วนัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกล้ิมลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็นขึ้ นช่ือ ปลาหมึก  

   ย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วนั ก๋วยเต๋ียวไตห้วนั ผลไมส้ดและอีกมากมายใหท้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง 

   ตามอธัยาศยั 
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ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  น าท่านสู่ ORANGE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้ชนเผ่า – ท  า D.I.Y.โมจ ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 

   จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมชนเกา้เผ่า(Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยูเ่มืองหน่านโถว  

   ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมบนเกาะไตห้วนั ซ่ึงในทุกๆ วนั จะมีการ 

   จดัการแสดงวฒันธรรมของชนพ้ืนเมือง เช่น การเตน้ร า การรอ้งเพลง และการจ าลองพิธีการแต่งงานแบบ 

   ดั้งเดิม มากไปกวา่น้ัน ยงัมีหมูบ่า้นจ าลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงรา้นขายของท่ีระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให  ้

   นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือและเลือกชมกนัอยา่งเพลิดเพลินเลยทีเดียว 

     

เที่ยง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี4) เมนูอาหารพื้ นเมือง 

   น าท่านเดินทางสู่ รา้นขนมและของฝาก ซื่อดงัรสชาติอรอ่ยของฝากอนัขึ้ นชือ่ของไตห้วนัเพือ่ใหทุ้กท่าน 

   ไดเ้ลือกซื้ อฝากคนท่ีท่านรกั พิเศษ!!! ใหท่้านไดล้องท าโมจอินัเล่ืองชื่อและสามารถน ากลบับา้นได ้ 

   ภายในโรงงานท่านยงัสามารถซื้ อพายสบัปะรดและขนมข้ึนชือ่ของไตห้วนัได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี5) เมนูอาหารพื้ นเมือง 

  น าท่านสู่ CINGJING GUEST HOUSE หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ฟารม์แกะ – วดัหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

  น าท่านเดินทางสู่เมืองผู่หล่ี ฟารม์แกะ ซึ่งไดร้บัการขนานนามวา่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชีย ท่ีแหง่น้ีเป็น 

  ฟารม์ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมแ้ละพืชผกัเมืองหนาว อยูใ่นความดูแลขององคก์าร 

  ทหารผ่านศึกมีลกัษณะคลา้ยฟารม์ในยุโรปมากทศันียภาพสวยงามแบบชนบท ดว้ยท่ีราบเขียวขจีจนเป็น 

  ท่ีถ่ายท าภาพยนตรห์ลากหลายเร่ืองในไตห้วนั  
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เที่ยง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี7) เมนูเส่ียวหลงเปา 

 จากน้ันน าท่านสู่ วดัหลงซาน หรือ "วดัเขามงักร"เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่ 240 ปี เดิมสถานท่ีตั้งของวดัมี  

  ชื่อเดิมวา่ "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจรญิของเมืองไทเปในเมื่ออดีต เวลาผ่านไปกวา่ 260 ปี วดั 

  หลงซนัซื่อถูกบูรณะใหมห่ลายหนทั้งจากความเสียหายจากภยัธรรมชาติและภยั สงคราม แต่ยงัคงไวซ้ึ่ง 

  ความเป็นศิลปะโบราณท่ีสามารถดูไดจ้ากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วดัหลงซนัซื่อถูกท้ิงระเบิดจนพระ 

  อุโบสถไดร้บัความเสียหายยบัเยนิแต่ปรากฏวา่ "พระโพธิสตัวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในน้ันกลบัไมไ่ดร้บั 

  ความเสียหายเลยยิง่ท าใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั นอกจากจะมี "พระโพธิสตัว ์

  กวนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพเจา้ต่างๆของลทัธิเต๋าอีกนับหลาย 

  สิบองค ์มีผูก้ล่าวไวว้า่วดัหลงซนัซื่อเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไวม้ากท่ีสุดแหง่หน่ึงของไตห้วนัและปัจจุ- 

  บนัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไทเป จากน้ันพาท่านเดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็น 

  ถนนยา่นประวติัศาสตรส์ายสั้นๆท่ีเต็มไปดว้ยอาคารอิฐแดงเก่าๆท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์และปรบัปรุงใหเ้ป็น 

  ยา่นท่องเท่ียวสไตลฮิ์ปๆ ท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ี่สุดใน 

  กรุงไทเป และโด่งดงัท่ีสุดอีกดว้ยของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผา้  

  รอ้งเทา้ เหตุผลท่ีคนชอบมาซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต ก็เพราะวา่ การเดินทางท่ีสะดวก หา่งจากสถานี MRT  

  แค่ 70 เมตร, มขีองขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเท่ียงคืนเพราะเหตุน้ีซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี  

  Night Life อนัโด่งดงัของไตห้วนั 

ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

   น าท่านสู่ GALLERY HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้     อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยดัเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จวิเฟ่ิน – ศนูยเ์ครื่องประดบั –  

  COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินตงิ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 

   น าท่านสู่ อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยดัเซ็น เป็นอนุสรณท่ี์ตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึง ดร.ซุน ยดัเซ็น ผูเ้ป็นบิดาแห่ง 

   สาธารณรฐัประชาชนจีน ดร.ซุน ยดัเซ็น มีบทบาทในการปฏิวติัราชวงศช์ิงและก่อตั้งสาธรณรฐัประชาชน 

   จีนขึ้ นในปี 1912 เป็นหวัหน้าก๊กมนิตัง๋และไดเ้ป็นประธานาธิบดีคนแรก ดร.ซุนยดัเซ็นยงัเป็นอาจารย ์

   ของท่านเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีเป็นทีรกัของประชาชนจีนและคนไตห้วนัดว้ย  

   อนุสรณแ์หง่น้ีก่อตั้งข้ึนเมือ่ปี 1972 ตวัอาคารเป็นรปูแบบทรงจีนหลงัคาสีเหลือง มีสวนดอกไมแ้ละน ้าพ ุ

   กวา่ 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดว้ยจุดแสดงรูปป้ัน ดร.ซนุ ยดัเซ็นพรอ้มมีการผลดั 

   เปล่ียนของทหาร พิพธิภณัฑ ์หอ้งสมุดละยงัมีพื้ นท่ีจดัแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก    

   จากน้ันเดินทางสู ่XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL หรือหมูบ่า้น SISI NAN CUN VILLAGE เดิมเป็น 

   หมูบ่า้นท่ีทางรฐับาลไดส้รา้งใหท้หารผ่านศึกท่ีอพยพมาไตห้วนั ต่อมารฐับาลไดม้ีนโยบายร้ือถอนชุมชน 

   เก่าแหง่น้ีในปี 1999 ทางรฐับาลมีโครงการพฒันาท่ีดินแต่เมื่อไดร้บัการคดัคา้นจากหน่วงงานท่ีตอ้งการ 

   รกัษาวฒันธรรมเดิมเอาไวโ้ครงการจึงยกเลิกไป ต่อมาในปี 2003 จึงไดป้รบัเปล่ียนเป็น CULTURALL  

   HALL และ CULTURAL PARK อยา่งเป็นทางการ จากน้ัน ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมือง 

   จีหลง จิว่เฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

   แหง่หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน 

   บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชื่นชมววิทิวทศัน์ 

    รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์ อาทิตยแ์ละวนัหยุด 

   นักขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถบสัสาธารณะข้ึนจิว่เฟ่ิน) 

เที่ยง   **อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

    

   น าท่าน ชมศูนยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษชว่ยในการปรบัสมดุลใน ซึ่งสามา-

รถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี ชว่ยใหร้า่ง-
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กายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬกิาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านได้

เลือกชม น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ เครื่องส าอาง(COSMETIC 

CENTER) ชัน้น าในไตห้วนั  DUTY FREE ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อมากมาย จากน้ัน

น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซีเหมินตงิ หรอืท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรไ์ทเป มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์

เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศ

ไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

    
ค า่   **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  น าทา่นเขา้สู่ที่พกั GALLERY HOTELหรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก   สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   

เชา้   บริการอาหารเชา้แบบกลอ่ง (ม้ือท่ี9) 

  จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

09.40 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี XW181 

12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ…….. 
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หมายเหต ุ: ในกรณีที่มีลกูคา้มาจอยทวัรท์ี่ไตห้วนัโดยที่ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูคา้ 

 

CU CENTER 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD(1,200บาท) เด็กเก็บทิปเทา่ผูใ้หญ่ 

(ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

 

 

1. ในกรณทีีผู้่เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศ
ไทยและประเทศไต้หวนั อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือ
การถูกปฎเิสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณ ีทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการ
เหมาจ่ายกบัตัวแทนบริษัทแล้ว 
2.ในกรณทีีลู่กค้าไม่ลงร้านช้อปทีไ่ต้หวนั ซ่ึงได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เคร่ืองประดับเจอร์เนียมหรือ
ร้านนาฬิกา, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินลูกค้าทีไ่ม่เข้า
ร้านเป็นจ านวนเงิน ร้านละ 800 NTD(960บาท) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไตห้วันกับเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 

ประชาสมัพันธส์ินคา้พ้ืนเมืองใหน้ักท่องเท่ียวไดรู้จ้กัคือ ศูนยเ์ครื่องประดบัเจอรเ์นียม, รา้นชาจีน, 

รา้นขนมพายสปัปะรด, รา้นรา้นนาฬิกา, รา้นเครื่องส  าอาง, DUTY FREE ฯลฯซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนใหก้บันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นทุกรา้น

จ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 30-60 นาที (หากท่านออกก่อน

เวลาที่ก  าหนด จะตอ้งเสียค่าปรบั 800 NTD/รา้น และหากท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดังกล่าว 
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ท่านจะตอ้งเสียค่าปรบั 800 NTD/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

*** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

 

 การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการ

เดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 

 

 

ตัวอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 
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   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Easy SaiSai In Taiwan-Dec-XW-W32 

 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ทา่น/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้07กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อัตราน้ีไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทา่นละ1,000NTDหรือประมาณ1,200บาท(ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

จะพอใจในการบริการ) 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั   

- ค่าวซีา่ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ (ลูกคา้ตอ้งเป็นคนด าเนินการยืน่วซีา่เอง) ทาง

บริษัทเก็บค่าทวัรเ์พิ่ม 1,000 บาท 

- ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวซีา่ กรณีสถานทูตมีการประกาศทางบริษัทขออนุญาติจะเก็บค่าวซีา่ 

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทาง

ท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรอื

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 
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- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรอื

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการส ารองที่

นัง่)ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิกท่ีนั่ง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

ขอ้แนะน าเพิ่ มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
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3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง

ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงนิวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี 

 

 


