
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นัง่รถไฟโบราณชมป่าสนพนัปี ณ อทุยานอาลีซนั | ตกึไทเป101 |  วดัหลงซาน | ช้อปปิง้ซีหมินตงิ 
ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | วดัพระถงัซมัจัง๋ | อนสุรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  

 
 

 
 

  

 

เร่ิมต้นเพียง 13,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดั 

เหวินหวู ่– ชิมชาอูห่ลง – เจียอี ้  
วนัท่ี 3. อทุยานอาลซีนั – นัง่รถไฟโบราณชมอทุยานอาลซีนั – ไถจง – ร้านพายสบัปะรด – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 4. ไถจง – ไทเป – ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลง

ซานซื่อ – ซีเหมินติง 
วนัท่ี 5. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30, 10.20-13.00) 

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 



 

 

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

23.59 น. 
 

คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประต ู5 สายการบิน

นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการ
จองที่นัง่เป็นแบบสุม่ที่นัง่ว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นัง่ STANDARD SEAT ให้กบัลกูค้าเท่านัน้หากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะระบุที่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่นัง่ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชําระค่าบริการ
เพิ่มเติมด้วยตวัทา่นเอง*** 
[สาํคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ
จับปรับได้]     

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี ้  

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สาํหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้าหน้าที่อีกครัง้ 
DMK-TPE : XW182 02.25-07.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาตไิต้หวนั (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไมม่ีทางออกสูท่ะเล 

 
 นําทา่นลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบนํา้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สดุและเป็นเขื่อนที่สําคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วที่กําลงัประกบกันอยู่และยงัเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ ยที่ดีมีมงักร
ล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลงัมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสถานที่
ทอ่งเที่ยวสาํคญัมากมาย   



 

 

จากนัน้นําทา่น นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ที่อญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถงัซัมจั๋ง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 

 หลงัจากนัน้นําทา่นนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิ์สิทธ์ิอีกแห่งของไต้หวนั ซึ่งภายในจะ
เป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแหง่ปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์) และเทพเจ้าแห่ง
ความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศนูย์รวมของ
เทพเจ้าสาํคญัที่ทา่นสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา เป็นท่ีนบัถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสงิโตหินออ่น  2 
ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดัซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 
 นําคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตํารับ เป็นที่นิยมของคนรักสขุภาพและขึน้ช่ือของชาวไต้หวนั ที่ท่านสามารถนํา

เป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 
 นําคณะเดินทางตอ่สู ่เมืองเจีย้อี ้เพื่อเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ในวนัรุ่งขึน้ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเทา่ 

วันที่3 
อุทยานอาลีซัน – น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝง
เจี่ยไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นขึน้รถไฟโบราณและชมจดุทอ่งเที่ยวสาํคญัตา่งๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึง่เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงาม 
และมีช่ือเสยีงที่สดุของไต้หวนั ในฤดใูบไม้ผลดิอกซากรุะจะบานสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วง
เดือน 3 และเดือน 4 เท่านัน้ นําท่านเดินชมดื่มดํ่ากับธรรมชาติของป่าศกัดิ์สิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้
สมัผสักบักบัต้นสนสงูชนั ซากต้นไม้โบราณรูปร่างตา่งๆ  และต้นไม้นานาพนัธุ์ ซึง่เป็นอทุยานท่ียงัมีความสมบรูณ์อยูม่าก 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 นําคณะท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง นําคณะท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนม

พายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 



 

 

 นําคณะทา่นช้อปปิง้ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและอาหารทานเลน่
สไตล์ไต้หวนัมากมาย  ให้ทา่นได้เลอืกซือ้หาสนิค้าตา่งๆ  ซึง่ถือได้วา่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเทา่ 

วันที่4 
ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ร้าน COSMETIC – 
GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซ่ือ – ซีเหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป เดินทางสู ่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสงู

ถึง 508 เมตร ซึง่เป็นความสงูอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงัมีจุดชมวิวที่สงูติด
อนัดบัโลกให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูก่บัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า 900 
ตนั ทําหน้าที่กันการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สดุในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสนิค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกไว้มากมาย   

 
นําทา่นแวะช้อปปิง้ ร้าน COSMETIC ศนูย์รวมผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงามที่ขึน้ช่ือของไต้หวนั  ให้ท่านได้จบัจ่าย
ใช้สอยและสามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้   
นําทา่นแวะช้อปปิง้ ศนูย์ GERMANIUM ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคณุสมบตัิ ทําให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม
ความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเป็นอญัมณีลํา้คา่ที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่ที่ในโลก 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (สุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้าง

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตร์
สาํคญัที่หาดไูด้ยากภายในอนสุรณ์สถาน 
 นําคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวดัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงให้ท่านได้สมัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวนัแบบ 
ดัง้เดิม สร้างขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเป่ียมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหวั วดัแห่ง นีเ้ต็ม
ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลงัจากนัน้นําท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่ง



 

 

 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY XW  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-16  ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี  30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 02-06 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 04-08 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 08-12 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

ร้านค้า สไตล์ไต้หวนั  
ให้ทา่นได้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง (Ximending) ช่ือนีม้ีที่มาจากยคุการยึดครองของญ่ีปุ่ น เนื่องจากที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์ที่
ตัง้อยูท่างประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตัง้ช่ือวา่ ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิง้ที่เป็นที่นิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถกูกําหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ , โรงภาพยนตร์, 
ร้านรองเท้า, ร้านหนงัสอืและเสือ้ผ้าเคร่ืองสาํอาง รวมทัง้สนิค้าแฟชัน่เทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
Puma etc. ซึง่เป็นแหลง่รวมตวัของนกัช้อปท่ีเรียกได้วา่เป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั Chungli Business Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่5 ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30, 
10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั  

09.55 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํา้หนกักระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 ***สาํหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมกีารปรับเปลีย่นเวลาการเดนิทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง
เจ้าหน้าที่อีกครัง้  

TPE-DMK : XW181  09.40-12.30 / 10.20-13.00 
12.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

วนัท่ี 10-14  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 12-16  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 20-24  ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 22-26  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 24-28  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 28 ก.พ. -03 มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 01-05   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 03-07   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 05-09   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 07-11   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 09-13   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 11-15   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 13-17   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 15-19   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 17-21   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 19-23   มี.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 21-25   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 23-27   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

 

 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 
**(เก็บทปิก่อนการเดนิทางท่ีสนามบินดอนเมือง)** 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน/สภาวะ
อากาศ/ฤดกูาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวสิัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะ
ท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกดิขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดทีี่จะปฏิบัติตามประกาศ  

โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

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

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มคีวามประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์เต็มจํานวน  ในกรณีที่คา่ทวัร์ราคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ท่ีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สาํคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออพัเกรดต้อง
กระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้ 

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ลาํดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ

แตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 

 

1. คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน
ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาํหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ 

3. คา่ภาษีนํา้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในเมืองไต้หวนั 



 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพํานกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 


