
 

 

XW-T33: Taiwan No.One ไตห้วนั ไทเป ไทจง 

หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ล ิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา 5วนั3คนื  

 

XW-T33: Taiwan No.One 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ลิว๋ 
จ ิว่เฟ่ิน ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3

คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เทีย่วครบทกุวนั ใน
โปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

 



 

 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ เทีย่วหมูบ่า้น
โบราณ จ ิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ล ิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่ง

แปลกๆ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ กรงุไทเป ถา่ยรปู
เซลฟ่ีกบั ตกึ 101 ชมความสวยงามของอนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงสดุ

ฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เมนพูเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่ว
หลงเปา 

พกั: เถาหยวน 1คนื (อาบน า้น า้แร)่ ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื 

เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม61-กมุภาพนัธ ์62 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

3  ไทจง - ไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 - ตลาดซเีหมนิตงิ 

4  หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหยห๋ลิว๋ - ปลอ่ยโคมผงิซ ี- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

07 - 11 Nov 2018  12,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

08 - 12 Nov 2018  13,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

14 - 18 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

15 - 19 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

 

21 - 25 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

22 - 26 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 27 Nov 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 Nov - 01 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 Nov - 03 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

01 - 05 Dec 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

05 - 09 Dec 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

06 - 10 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

07 - 11 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

08 - 12 Dec 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

09 - 13 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 16 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 17 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

14 - 18 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

15 - 19 Dec 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 23 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

20 - 24 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

21 - 25 Dec 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

22 - 26 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

23 - 27 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 2019  23,888  23,888 23,888 5,000 5,500 



 

 

29 Dec 2018 - 02 Jan 2019  22,888  23,888 23,888 5,000 5,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 5,500 

31 Dec 2018 - 04 Jan 2019  17,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

04 - 08 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 13 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

10 - 14 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

16 - 20 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

17 - 21 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 22 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

23 - 27 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 28 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

25 - 29 Jan 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

30 Jan - 03 Feb 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

31 Jan - 04 Feb 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 17 Feb 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

14 - 18 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

15 - 19 Feb 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

 

 

 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่น 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเห
วนิวู-่หมูบ่า้นสายรุง้ - ไทจง - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

05.10/07.05  ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่
XW182 

00.20 น-05.10น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์ พฤหสับด,ี 
ศกุร ์

02.15 น-07.05น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พธุ, เสาร,์ 
อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์มร่วม คา่อาหาร
บนเครือ่งเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั(เวลาทีไ่ตห้วนัเร็วกวา่
ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่า่ง
จากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันยีภาพของน ้าและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศที่
โดดเดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่า
ของนามอันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระ
ถังซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี จากลอ่งเรอืเสร็จน าทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้
และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่
ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนชูาบูไตห้วนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็น
เมอืงใหญอ่ันดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจบุันเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิ
และการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจ านวนมหาวทิยาลยัแลสถาบันอดุมศกึษา
ของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกันยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรม
ทางพทุธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้ในวดัเป่าเจ๋
เมอืงไทจงเป็นประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็น
เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ



 

 

สงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายงัไตห้วนั
พรอ้มกับเจยีงไคเชค็ ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรกัษาอนุรกัษ์ใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั๋ง บา้นแตล่ะ
หลงัจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่าร
ถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้
หมูบ่า้น 

ึคึ ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

จากนัน้น าทา่น ชอ๊ปป้ิงทีต่ลาดฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน
จ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั 

:เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CITY SUITES HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่

3 ไทจง - ไทเป - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ
ไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้น
เหนอืของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโต
เร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้
ชือ่ของไตห้วนั 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา  

บา่ย  น าทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวมรปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิ
แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่น
ไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรกัษาการหนา้รูปั้้นทา่น
นายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้เดนิทางสู ่ตกึไทเป
101(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้89)ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509เมตร สญัลกัษณ์ของ 
เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชม ววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก
กวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีติตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ี่
เป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณ
นี ้  ใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic ขึน้ชือ่ของไตห้วนัในราคาพเิศษ จากนัน้น าทา่นช ้

อปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนด์



 

 

เนมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรกั รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGERแบรนด์
ทีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆเชน่,NEW BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาที่
ประเทศ ไตห้วนั ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

 

วนัที ่4 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหยห๋ลิว๋ - ปลอ่ยโคมผงิซ ี- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยั
กษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี ่การโหม
ขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ย
ออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เต่ินเป็นฉากในการถา่ย
ท าภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันยีภาพภเูขาทีส่วยงามใน
ฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่
นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั ท าใหจ้ิว่เต่ินกลับมาคกึคกั
และมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้
ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในไตห้วนั เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน 
ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เต่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย(ขึน้
เทีย่วจิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจ าทาง) จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอ่นของน ้า
ทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่ง
ตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ซ ึง่มี
ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนัและทั่วโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป (NewTaipei City) จดุทอ่งเทีย่ว
ยอดฮติของเสน้ทางรถไตสายประวตัศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานซีอืเต่ิน
และสถานตีา้หัว(Dahua Station) ชือ่“ซอืเต่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพั้ฒนา
พืน้ทีแ่หง่นี ้ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่ว ซือ่เต่ินคอืการปลอ่ยโคมลอยจากสถานรีถไต 
Shifen ก็สามารถเดนิเลน่ทีถ่นน สายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไตไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้
รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธษิฐานใน



 

 

กระบอกไมไ้ผก็่มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่โคม)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออก
ชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการ
ปรบัสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด น าทา่นสูซ่ือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เครือ่งประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด น ้ามะระป่ัน และอืน่ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

: น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei (พเิศษ
น า้แรส่ว่นตวั) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

06.20 น.- 09.10น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,
ศกุร ์

09.40 น.-12.15น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พธุ, เสาร ์, 
อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครือ่ง 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่กั  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3 ทา่น อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิ
ตามรายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 
800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NTส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่า กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซี่า 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 



 

 

**กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซี่ากอ่นเดนิทางเขา้
ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซี่า 

 การยกเลกิการจอง เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้  

ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 


