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XW-T26 Taiwan Very Good ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน 

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

 

XW-T26:Taiwan Very Good    
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ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์เทีย่วครบทกุวนั ใน
โปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ลิว๋ ชม
ความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 

101 ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนท์
มารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ 

เมนพูเิศษ:ชาบไูตห้วนั เมน ูSeafood เหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม Hot Spring อาบนํา้แร ่1คนื 

พกั:เถาหยวน 1คนื(อาบนํา้นํา้แร)่ ไทจง 1คนื  ไทเป 1คนื   
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งลําใหญ ่B777-200 นํา้หนกั

กระเป๋า 20 KG บนิตรงสูไ่ทเป 

กาํหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม  2561 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

3  ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิตีฟ้ร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ 

4  ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ลิว๋ – ถา่ยรปูตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรมอาบ
นํา้แร ่

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว

27 Jun - 01 Jul 2018 14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

01 - 05 Jul 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

08 - 12 Jul 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

11 - 15 Jul 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

15 - 19 Jul 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

18 - 22 Jul 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

22 - 26 Jul 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

25 - 29 Jul 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

26 - 30 Jul 2018  18,988  18,988 18,988 5,000 4,500 

01 - 05 Aug 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

05 - 09 Aug 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

08 - 12 Aug 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

09 - 13 Aug 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

12 - 16 Aug 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

15 - 19 Aug 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

19 - 23 Aug 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

22 - 26 Aug 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

26 - 30 Aug 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 
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29 Aug - 02 Sep 2018 14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

02 - 06 Sep 2018  13,988  13,988 13,988 5,000 4,500 

05 - 09 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

09 - 13 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

12 - 16 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

16 - 20 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

19 - 23 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

23 - 27 Sep 2018  14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

26 - 30 Sep 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

30 Sep - 04 Oct 2018 14,988  14,988 14,988 5,000 4,500 

03 - 07 Oct 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

07 - 11 Oct 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

10 - 14 Oct 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

14 - 18 Oct 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

21 - 25 Oct 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

22 - 26 Oct 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

24 - 28 Oct 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

 

 

 



5: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310 

Tel : 02‐157‐4637‐8, 063‐232‐6619, E‐Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com 

www.bangkokasaintour.com 
 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงอาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW)โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

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

02.15  ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนัโดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่
XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วม คา่อาหาร
บนเครือ่งเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วนั(เวลาทีไ่ตห้วนัเร็วกวา่
ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่า่ง
จากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทราซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันยีภาพของน้ําและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่ง
ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด
เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของ
นามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถัง
ซมัจั๋งทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลงั จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้
และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวูซ่ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่
ความซือ่สตัย ์และยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูชาบไูตห้วนั

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจงซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืง
ใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและ
การคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษา
ของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ฒันธรรม
ทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้ในวดัเป่าเจ๋
เมอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็น
เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงาม
นําทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

จากนัน้นําทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาดฟงเจีย่ไนทม์าเก็ตเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนั
จําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CITY SUUIT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - รา้นดวิตีฟ้ร ี- ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุไทเปเมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆ
ของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเป
ตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น
เมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทางสูร่า้นขนมพายสบัปะรดซือ่ดงัเพือ่ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําทา่นไปชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คซึง่เป็นแหลง่รวมรปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็น
ประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.
ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวร
ทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 
ของอนุสรณ์แหง่นี ้จากนัน้นําทา่นไปชมิชารสชาตดิเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคน
ทางบา้นนี ้จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษทีี ่DUTY FREEซึง่
มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ  

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มี
ทัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง 
อาท ิONITSUKA TIGERแบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆเชน่,NEW 
BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั ถอืวา่ถกูทีส่ดุใน
โลก 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
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วนัที ่4   ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห๋ล ิว๋ – ถา่ยรปูตกึไทเป 101 - เอาทเ์ล็ทมอลล-์ พกัโรงแรมอาบนํา้แร ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศ์
ชองจงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลง
อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็น
ฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิใน
การจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยงัมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วัน เนือ่งจากมรีสชาตแิบบ
ดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่หยห๋ลิว่มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การ
กดักรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆ 
เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วันและทัว่
โลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูซฟีู๊ ต

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั เดนิทางสูต่กึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89)
ถา่ยรปูตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย 
ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและ
มลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ป
ป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่
บรเิวณนี ้จากนัน้นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูยG์ERMANIUM POWERเป็นสรอ้ยทีม่ี
พลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีเ่อาทเ์ล็ทมอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วนั ภายใน มี
หา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ีค่งไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กบัอกี
หลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ตวัอยา่งแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, 
New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyakeสว่นใหญร่าคาถกูกวา่หา้งใน
ไทย  (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั)  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 
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(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั) 

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei(นํา้แรส่ว่นตวั) 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ใหท้า่นไดอ้สิระแชนํ่า้แร ่ไดต้ามอธัยาศยั 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนินําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิNOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181 (สายการบนิมี
บรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

12.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสาํคญัรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจ้ัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทาํการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็เงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 
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**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพั่ก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3 ทา่น อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้**รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนัของสายการบนิตาม
รายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเกบ็เพิม่ 
800บาท),คา่ทปิไกดค์นขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTสาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจองมดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้
ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

 การยกเลกิการจองเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง 
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2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรบัขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ดั
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วยทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่
ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป) 
8) มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 
9) ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


