
 

Super Taiwan ไตห้วนั หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ลิว๋ จ ิว่
เฟ่ิน ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

 
เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อทุยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี              

 เมนูพเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่วหลงเปา 
 พกั: ไทจง 1คนื  ไทเป 2คนื  



 
เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG  

 

ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม-พฤษภาคม 62  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่หมูบ่า้นสายรุง้ 
- ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

4  ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5-
6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานเถาหยวน -ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่หมูบ่า้น
สายรุง้ - ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

00.30/02.25  เดินทางสู่นครไทเป ประเทศไตห้วัน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 
(สายการบนิมีบรกิารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าอาหารบนเครื่อง
เดนิทาง   

05.05/07.05  เ ดิ น ท า ง ถึ ง  ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ เ ถ า ห ย ว น  ป ร ะ เ ท ศ ไ ต้ ห ว ั น 
**ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้**(เวลาทีไ่ตห้วัน
เร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) เป็นเกาะที่มีพืน้ที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยู่ห่างจาก
ชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ 
มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารว่างบรถบัส)  จากนั้นเดนิทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ล่องเรอืชม
ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมทีัศนียภาพของ
น ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่ง
ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด  เดน่ ท าใหต้ัว
ทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึง่เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน
จันทรา  น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง 
จากล่องเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถอืเป็นเทพ
เจา้แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มี
มลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธบิด ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อนัดับที ่
3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของ



เกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเป
เท่านัน้ขณะเดยีวกั  นยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนา
ไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูก
ถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางที่สวยงาม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืง
ของจนี เหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาล
ของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตี
ของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีัน
ตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไป
ทั่วทัง้หมูบ่า้น 

ึคึ า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนัน้น าท่านช๊อปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้
และอาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วันเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หา
สนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 
ทัง้การศกึษา การคา้ อุต  สาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของ
เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเม ื องหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  ทา่น
เดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา  

บา่ย  น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบ
ทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนท่านไดก้า้วมา
สู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค 
เช็ค ซึง่จะ มขี ึน้ทุก 1 ชั่วโมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่
เกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ย
ปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศกัสทิธิต์ามความ
เชือ่ของชาจีนมีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความ เป็น
ไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วไม่
ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพ
เจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และ
ขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่าร
งาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรักน า
ทา่นสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งประดับ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่ทอด 
น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

 

วนัที ่4 ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แห่ง
ราชวงศช์องจงึมนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให ้
จ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ าจนกระทั่ง
มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงชือ่"และ"อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ"ทัศนียภาพ
ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่
นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วันท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกี
ครัง้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตาอกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุใน
ไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาตแิบบดัง้เดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได ้
นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน 
อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ
ชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมค่าขึน้ช ัน้89)ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ ตกึที่มีความสูงถงึ 509เมตร 
สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุใน
โลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่
เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาตมิีหา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแห่งบรเิวณนี้ 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป(NewTaipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮติของ
เสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตร์ผงิซ(ีPingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว(Dahua 
Station) ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพ้ัฒนาพืน้ทีแ่หง่นี้ ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่ว ซือ่
เฟ่ินคอืการปล่อยโคมลอยจากสถานรีถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเล่นที่ถนน สายเก่าซึง่เป็นถนน
เลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอื
เขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่โคม) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่

ไทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน น าท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันที่ศูนย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวก
ในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง 
ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตล์
วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น
รวมทัง้ยีห่อ้ตา่ง เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืว่า
ถกูทีส่ดุในโลก 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

06.05/09.10  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  
(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

08.55/12.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 



หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Mar - 03 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

31 Mar - 04 Apr 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Apr 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

04 - 08 Apr 2019 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 

06 - 10 Apr 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 11 Apr 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 14 Apr 2019 21,888 21,888 21,888 5,000 4,500 

11 - 15 Apr 2019 22,888 22,888 22,888 5,000 4,500 

13 - 17 Apr 2019 22,888 22,888 22,888 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

17 - 21 Apr 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 22 Apr 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 24 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019 13,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

24 - 28 Apr 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 Apr 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Apr - 01 May 2019 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 02 May 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 



01 - 05 May 2019 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

02 - 06 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 08 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 May 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 12 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 13 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 May 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

15 - 19 May 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

16 - 20 May 2019 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 

18 - 22 May 2019 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

19 - 23 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

22 - 26 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 27 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 29 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

26 - 30 May 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

29 May - 02 Jun 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

30 May - 03 Jun 2019 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ 
กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออก

เดนิทางไมไ่ด ้



***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3 ทา่น อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั 
และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไม่
เกนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตาม
รายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกั
รดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ 20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% 
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเกบ็เพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์ คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NTส าหรบั
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 
 
เง ือ่นไขในการจอง  
ดจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วันหลงัการจองทัวร ์ และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 
**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่
รวมคา่วซีา่ 

 
การยกเลกิการจอง  
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้
หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 
2)ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรเ์มือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วยการถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ   
4)ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   



6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร(์ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทาง
ไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

 


