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| นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อทุยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน | 
| ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจ๋ัง | อนุสรณ์เจียงไคเชค็ | 

| ช้อปปิ้งซหีมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ | 
 
 
 

 

  

 

ราคาเพียงเริ่มต้น 11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วันที่ 2. สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – 

เจียอ้ี (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วันที่ 3. อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 4. ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน

ซ่ือ – ซีเหมินติง 
วันที่ 5. สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00) 

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.59 น. 

 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซ่ึง
ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซ่ึงเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้น
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและชําระค่าบริการเพ่ิมเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่า
ฝืนมีโทษจับปรับได้]     

วันท่ี2 
สนามบินดอนเมือง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู-่ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
***สําหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้*** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของ
ท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน   หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
 นําท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สําคัญในไต้หวัน  มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูง
ทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กําลังประกบกันอยู่และ
ยังเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พ้ืนที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมาย  หลังจากนั้นนําท่านนมัสการพระอัฐิของพระ
ถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากนั้นนําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซ่ึง

ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจ้ือ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความ
ซ่ือสัตย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากใน
ด้านความรัก  ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสําคัญที่ท่  านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา  
เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวัน 

 นําคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตํารับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่าน
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สามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 
 นําคณะเดินทางต่อสู่ เมืองเจ้ียอ้ี เพ่ือเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ในวันรุ่งขึ้น 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรอืเทยีบเทา่ 

วันท่ี3 
อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์
เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านขึ้นรถไฟโบราณและชมจุดท่องเที่ยวสําคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซ่ึงเป็นอุทยานที่มี

ความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีก
นานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านั้น นําท่านเดินชมดื่มด่ํากับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์
อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้
นานาพันธุ์ ซ่ึงเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง 
 นําคณะท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, 

เห็ดทอด เป็นต้น) 
 นําคณะท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและ

อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันมากมาย  ให้ท่านได้เลือกซ้ือหาสินค้าต่างๆ  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่
ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Orange Hotel - Taichung Park หรอืเทยีบเทา่ 

วันท่ี4 
ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซือ่-ซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่

มีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่
ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคาร
มีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มี
ความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย  นําท่านแวะช้อปปิ้ง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยและสามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้าน
ได้  นําท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย ์GERMANIUM ทีข่ึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือด
ลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ําค่าที่มีอยู่
เพียงไม่กี่ที่ในโลก 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY XW  

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที ่1 - 5 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  Takao (สุก้ีสไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 

ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและ
รูปภาพประวัติศาสตร์สําคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน  นําคณะท่านชม วัดหลงซานซ่ือ ถือเป็นวัด
เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 
แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นี้เต็มไปด้วยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลังจากนั้นนําท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่ง
ร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของ
ญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติง
เป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกําหนดให้
เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้า
เครื่องสําอาง รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.  ซ่ึงเป็น
แหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 
12.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX หรือ ห้องอาหารของโรงแรม) 
09.55 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ําหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเครือ่ง) 
***สําหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้*** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของ
ท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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วันที ่3 - 7 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่4 - 8 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่7 - 11 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วันที ่10 - 14 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500 

วันที ่11 - 15 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500 
วันที ่14 - 18 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่15 - 19 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่17 - 21 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่18 - 22 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่21 - 25 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่22 - 26 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่24 - 28 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่25 - 29 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่1 - 5 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่4 - 8 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่5 - 9 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่7 - 11 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่8 - 12 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่11  - 15 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่12 - 16 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่14 - 18 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่15 - 19 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่18 - 22 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่19 - 23 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่21 - 25 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่22 - 26 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
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วันที ่25 - 29 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
วันที ่2 - 6 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 
วันที ่3 - 7 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 
วันที ่6 - 10 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 
วันที ่9 - 13 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 
วันที ่10 - 14 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 
วันที ่12 - 16 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 
วันที ่19 - 23 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ 

รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบ

ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดข้ึน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

คํานึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 

วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 
NTD/ท่าน/ร้าน *** 



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 : -

  7 ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน  5 วัน 3 คืน BY XW                                                                        [GQ1TPE-XW004] 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ํากว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลําดับ
ต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ 

3. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 
 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน 
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