
 

 

 
 

 

 

 

เดินทางสู่ ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT 

เท่ียวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว   ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวช้ัน 89) 

ช้อปป้ิง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติง 

อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 ม้ือ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เส่ียวหลงเปา

,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกําแพง) บริการครบทุกม้ือ ไม่มีอิสระทานเอง 

**บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง, อัตราน้ีเป็นราคาท่ีรวมค่าวีซ่าแล้ว ** 

 

 

 



 

 

22.30น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 
03.10น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182   

08.05น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรไตห้วนัแลว้   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนรถแบบ BOX SET                 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั งบประมาณสร้างกว่าหม่ืน

ลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก 

เม่ือปี 1999 เกิดแผน่ดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บา้นหายไปท่ีเมืองหนานโถวแต่วดัน้ี

กลบัไม่เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมากมีหอ้งเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพ่ือให้พระสงฆ์

ไดศึ้กษาพระธรรม  นาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียว

ไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 

กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนนํ้ าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดบั 600-

2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํให้ตวัทะเลสาบ

มองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า “สุริยนั-จนัทรา” 

 
  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร เมนู ปลาประธานาธิบดี     

จากนั้นนาํท่าน นมสัการอฐิัของพระถังซําจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   

 หลงัจากนั้นนําท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิ

ปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์หลงัจากนั้นนาํท่าน  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์

เกต็ ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท่้านเลือกสรร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไถจงเลยทีเดียว  

 

วนัที่สอง         เถาหยวน – ผูหลี่ – วงัจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจนัทรา – วดัพระถังซัมจัง๋ – วดัเหวนิหวู่  –  

ไทจง – ฟงเจีย่ไนท์มาร์เก็ต    

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน  

 



 
  คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร เมนู เสตค็ + สลดับาร์   

นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม                 

นาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้  แห่ง

ราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวน

แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทัง่มี การใช้

จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อู๋ เหยยีน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกั

และมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือ

สุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้ าทะเลและลมทะเล ทาํ

ให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารท้องถิ่น + ซีฟู้ด   

 จากนั้นนาํท่านสู่เมืองไทเป เดินทางสู่ ตกึไทเป101 (รวมค่าขึน้ตกึ รวมค่าขึน้ตกึชมววิช้ัน 89 แล้ว) ตึกท่ีมี

ความสูงถึง 508 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวั

อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ทาํหน้าท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและนาํ

ท่านข้ึนลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  จากนั้น นาํท่านไปยงั 

วนัที่สาม      ไทจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเย่หลิ่ว – ตกึไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวช้ัน 

89) – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 

 



ตลาดซ่ือหลนิไนท์มาเกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็นไนทม์าร์เก็ตท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุด

ของเมืองไทเป อายกุว่า 200 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เม่ือ คร้ังท่ีชาวฮัน่เร่ิมอพยพมา

จากจีนเพ่ือ  มาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ส่วนถนนดา้นหน้าของหัวซีไนท์มาร์

เก็ตก็จะเป็นไนทม์าร์เก็ตทัว่ไป ท่ีมีขายของทั้ง  ของกิน เส้ือผา้ รองเทา้ ต่างๆ  

 
 คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร เมนู สุกีไ้ต้หวนั   

นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่าน ไปชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์ประการังแดง เป็นศูนยป์ะการัง

แดงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชั้นสูงและเป็นท่ีแพร่หลายของชาวไตห้วนั มีพลงั

พิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงชาวไตห้วนันิยมนาํมาทาํเป็นเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ เม่ือสวม

ใส่ก็จะมีพลงัอศัจรรยช่์วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะถูก

คน้พบในไม่ก่ีท่ีของโลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไตห้วนั ซ่ึงมีอยูม่ากท่ีสุด เกาะโอกินาว่าของญ่ีปุ่น 

และชายฝ่ังแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะอาศยัอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 

เมตร มีการคน้พบว่าเร่ิมมีการนาํมาทาํเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศชิ์ง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัสาํหรับ

ราชวงศแ์ละเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง  จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เค้กไส้สับปะรด 

และขนมอ่ืนๆ  อีกมากมาย   

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน ติน่ ไท่ ฟง  เมนู เส่ียวหลงเปา 

รับประทานอาหารม้ือพเิศษ ณ ร้าน  “ติน่ ไท่ ฟง” ร้านอาหารจนีที่โด่งดังในระดับโลก มช่ืีอเสียงมาหลาย

สิบปี ถึงขั้นได้รับการการันตด้ีวยรางวลัมชิลนิสตาร์ และได้รับการจดัอนัดับเป็นร้านอาหารยอดเยีย่มจาก

นิวยอร์กไทม์ มลีูกค้าเป็นเหล่าเซเลบริตี ้ดาราคนดังมากมาย และแทบทุกสาขาทั่วโลก ในเวลาม้ือเที่ยง

วนัที่ส่ี           DUTY FREE – ศูนย์ปะการังสีแดง – ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

  ตลาดซีเหมินตงิ 

 



หรือม้ือคํา่ต่างมลีูกค้ารอหน้าร้านนับเป็นสิบคิวเลยทีเดียว  ความอร่อยของอาหารจีนตํารับไต้หวันของ

ร้าน ติน่ ไท่ ฟง นี ้สืบทอดมานานนับ 40 ปี จากจุดกาํเนิดร้านแรกในไต้หวัน และขยายไปยังสาขาต่างๆ 

ทั่วโลก ทั้งที่สิงคโปร์ จนี ฮ่องกง เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี ญี่ปุ่น อเมริกา ช่ือเสียงของร้านได้มาจากอาหารที่

รสชาตอิร่อย ส่วนประกอบช้ันเลศิ ศิลปะการปรุงที่ปราณตีและได้มาตรฐานทุกจาน  “เมนูขึน้ช่ือของร้าน

คือ “เส่ียวหลงเปา” ที่โชว์ฝีมือเชฟด้วยการใช้แผ่นแป้งเน้ือเนียนนุ่มอร่อย กบัไส้ที่ปรุงอย่างลงตวั และจบั

เป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานต้องจิม้ให้นํ้าซุปไหล

ออกมา แล้วทานไปทั้งคาํ”   

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็น

ประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่าน

ไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ันท่านนายพล 

เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี  จากนั้นนาํท่านไปชอ้ปป้ิง  ตลาดซีเหมิ

นตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า 

ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่ห้อ

ต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือว่าถูก

ท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั     

 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร เมนู พระกระโดดกาํแพง  

นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ CITY LAKE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 
  เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนรถแบบ BOX SET 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน”  

09.50น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW181   

12.30น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

วนัที่ห้า          สนามบินเถาหยวน –  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 



*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลกูค้าเป็นสําคญั *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังนี ้:   โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั 

พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 

 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่าน

ละ 
พกักับ 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักับ 2 ผู้ใหญ่ 

มีเตยีง 

พกักับ 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 
10 – 14 สิงหาคม 2559 19,999 19,999 19,999 18,999 5,900.- 

24 – 28 สิงหาคม 2559 16,999 16,999 16,999 15,999 5,900.- 

21 – 25 กันยายน 2559 17,999 17,999 17,999 16,999 5,900.- 

28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 17,999 17,999 17,999 16,999 5,900.- 

12 – 16 ตุลาคม  2559 20,999 20,999 20,999 19,999 5,900.- 

19 – 23 ตุลาคม 2559 20,999 20,999 20,999 19,999 5,900.- 

*** หมายเหตุ  ในกรณีทีลู่กค้าไม่เข้าร้านช้อป ดังนี้  DUTY FREE  ศูนย์ปะการังแดง 

ร้านเค้กไส้สับปะรด  ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 500 บาทต่อร้าน**** 

 

หมายเหตุสําคญั!!!!! 

1.  ในกรณีผู้เดินทางมีวซ่ีาของประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์  

และเชงเก้น เป็นแบบ MULTIPLE อยู่ภายในเล่ม และวซ่ีายังไม่หมดอายุ ทางสถานทูตไต้หวนัละ

เว้นเร่ืองการย่ืนวซ่ีา ทางบริษัทจะคืนค่าทําวซ่ีาท่านละ 1,000 บาท 

2.  ในกรณีที่ลูกค้ามีพาสปอร์ตต่างชาตทิี่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยไม่ต้องขอวซ่ีา 

ทางบริษัทจะคืนค่าทําวซ่ีาท่านละ 1,500 บาท (ทั้งนี้โปรดตรวจสอบและสอบถามกับทางบริษัทก่อน) 
 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าวีซ่าไตห้วนั 

 นํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน NOKSCOOT  ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพ

  ถาวรส้ินเชิง1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที ่              

  บริษัทได้ทําไว้ ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 800 NT   ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  (ปกติ 20 กก.) 

 ค่าวซ่ีาสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณทีี่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัว

คนต่างด้าว 3)ใบสําคญัถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป 

แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวซ่ีาให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ

หนังสือเดินทางต้องทําเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีา) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

• กรุณามดัจาํ 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 

ช่ือบัญชี      นายโสฬส ศิริวลัลภ 

 เลขที่บัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ที่มอีายุการใช้งานเหลือไม่

ตํา่กว่า 6 เดือน 

 



• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ในการยืน่ขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่

ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า  20 วัน

ก่อนการเดินทาง (ในกรณทีี่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัวิซ่ีาของท่านได้ และ

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการย่ืนวซ่ีาอกีคร้ังหนึ่ง) 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ได้ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่าน

ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

• เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

• หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านั้น 

• ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

• ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น   

 

 

 

 

 



เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศไต้หวนัให้กบัคนไทยเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัที ่1 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพาํนกัระยะสั้น

ในประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และสามารถ

พาํนักในประเทศไต้หวนัได้ 30 วัน (หากผูย้ื่นประสงค์จะพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 30 วนั หรือไปทาํงาน หรือมี

วตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 

หมายเหตุ   ***กรณผีู้เดินทางถือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย เล่มสีนํา้เงิน ยงัต้องขอวซ่ีาเข้าเมืองปกต*ิ** 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวนั มดีงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสาร

ดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศไตห้วนั 

    (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศไต้หวนั (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศไต้หวนัด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกั                   

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 30 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 


	22.30น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

