
  

- 1 - 

RYRK181428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

|  
 

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

| ช้อปปิง้ซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | 
 
 
 
 
 

ราคาเพยีงเร่ิมต้น 11,999.- 

ไต้หวนั อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วนั3คืน 
คืน เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
23.59 น. 

 
คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่ว่าง (RANDOM SEAT) ซึง่เป็นท่ีนัง่ STANDARD SEAT ให้กับลกูค้าเท่านัน้
หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง หรือเปลี่ยนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระคา่บริการเพิ่มเติมด้วยตวัทา่นเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]     

วันที่2 
สนามบนิดอนเมือง-ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน 
จันทรา –วัดพระถังซัมจ๋ัง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี ้(XW182 : 03.20-08.05,03.45-
08.30) 

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่น
กบัทางเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 

DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 
 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวนั (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เพื่อความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน   หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากร 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
วนัท่ี 2. สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสริุยัน จันทรา – วดัพระถังซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู ่– ชิมชาอู่หลง – 
เจียอี ้(XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 3. อทุยานอาลีซนั – นัง่รถไฟโบราณชมอทุยานอาลีซนั – ไถจง – ร้านพายสบัปะรด – ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 4. ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลง
ซานซ่ือ – ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 5. สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00) 
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เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล 
 น าทา่นลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นเข่ือนท่ีส าคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ
แห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่และยังเป็น
ต าแหน่งฮวงจุ้ ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ ท่ีสุดของไต้หวัน  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัมากมาย  หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถัง
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัด์ิสทิธ์ิอีกแห่งของไต้หวนั ซึ่ง

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสตัย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือท่ีเรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากใน
ด้านความรัก  ถือวา่เป็นจุดศนูย์รวมของเทพเจ้าส าคญัท่ีท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา  เป็นท่ี
นบัถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสงิโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดัซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 น าคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นต ารับ เป็นท่ีนิยมของคนรักสขุภาพและขึน้ช่ือของชาวไต้หวนั ท่ีท่าน
สามารถน าเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 

 น าคณะเดินทางตอ่สู ่เมืองเจีย้อี ้เพื่อเดินทางสู ่อุทยานแหง่ชาติอาลซีนั ในวนัรุ่งขึน้ 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่3 
อุทยานอาลีซัน-น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจ่ียไนท์มาร์
เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขึน้รถไฟโบราณและชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานท่ีมี

ความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสดุของไต้หวนั ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพร่ังพร้อมกับพรรณไม้อีก
นานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านัน้ น าท่านเดินชมด่ืมด ่ากับธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิ
อาลีซนัโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สมัผสักับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้
นานาพนัธ์ุ ซึง่เป็นอุทยานท่ียงัมีความสมบูรณ์อยูม่าก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง 
 น าคณะทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, 

เห็ดทอด เป็นต้น) 
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 น าคณะท่านช้อปปิง้ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรรและ
อาหารทานเลน่สไตล์ไต้หวนัมากมาย  ให้ท่านได้เลอืกซือ้หาสินค้าต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่
ท่ีสดุในไถจงเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Orange Hotel - Taichung Park หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่4 
ไถจง-ไทเป-ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซ่ือ-ซีเหมนิตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป เดินทางสู ่ตึกไทเป101 (ไม่รวมคา่ขึน้ตกึชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตกึท่ี

มีความสงูถึง 508 เมตร ซึง่เป็นความสงูอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ี
ยงัมีจุดชมววิท่ีสงูติดอนัดบัโลกให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูก่บัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมี
ลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลฟิต์ท่ีมี
ความเร็วท่ีสดุในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสนิค้า ท่ี
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกไว้มากมาย  น าทา่นแวะช้อปปิง้ ร้าน COSMETIC ศนูย์รวมผลติภณัฑ์เพื่อ
สขุภาพและความงามท่ีขึน้ช่ือของไต้หวนั  ให้ทา่นได้จบัจ่ายใช้สอยและสามารถน าเป็นของฝากให้แก่ทางบ้าน
ได้  น าทา่นแวะช้อปปิง้ ศนูย์ GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคณุสมบติั ท าให้เลอืด
ลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีมีอยู่
เพียงไม่ก่ีท่ีในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  Takao (สุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 

ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพ
ประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดไูด้ยากภายในอนสุรณ์สถาน  น าคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียงให้ท่านได้สมัผสัความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวนัแบบ ดัง้เดิม สร้างขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึง
จิตใจท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหวั วดัแห่ง นีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม  หลงัจากนัน้น าทา่นอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวนั ให้
ท่านได้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง (Ximending) ช่ือนีมี้ท่ีมาจากยุคการยึดครองของญ่ีปุ่ น เน่ืองจากท่ีตัง้ทาง
ภมิูศาสตร์ท่ีตัง้อยูท่างประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตัง้ช่ือวา่ ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและยา่นช้
อปปิง้ท่ีเป็นท่ีนิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปท่ีถูกก าหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ท่ีเต็มไปด้วย 
ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนงัสือและเสือ้ผ้าเคร่ืองส าอาง รวมทัง้สนิค้าแฟชัน่เทรนด์รุ่น
ใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.  ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปท่ีเรียกได้ว่าเป็น
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจนัทรา 5 วัน 3 คืน BY XW  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

วนัท่ี 3 - 7 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 4 - 8 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 7 - 11 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

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

วนัท่ี 11 - 15 ส.ค. 62 12,999 12,999 12,999 12,999 4,500 

สยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 
 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 

12.20-13.00) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX หรือ ห้องอาหารของโรงแรม) 

09.55 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ

อาหารบนเคร่ือง) 

***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 

เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่น

กบัทางเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 

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

12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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วนัท่ี 14 - 18 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 15 - 19 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 17 - 21 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 18 - 22 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 21 - 25 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 22 - 26 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 24 - 28 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 25 - 29 ส.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 1 - 5 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 4 - 8 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 5 - 9 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 7 - 11 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 8 - 12 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 11  - 15 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 12 - 16 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 14 - 18 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 15 - 19 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 18 - 22 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 19 - 23 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 21 - 25 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 22 - 26 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 25 - 29 ก.ย. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 
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วนัท่ี 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 4,500 

วนัท่ี 2 - 6 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 3 - 7 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 6 - 10 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 9 - 13 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 10 - 14 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 12 - 16 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 19 - 23 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบนิ/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/
การจราจร/การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมี

เหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีที่จะปฏบิัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลง

ร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  

 ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิศ Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-

Mail:rakyimtour@gmail.com 
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์เตม็จ านวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิารเดนิทาง 
4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบนิมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและ
คา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ 
จะต้องด าเนินก่อนเดนิทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้ 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ 
ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี
การเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
พ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 
2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ
ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 


