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 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุิยันจนัทรา – วดัพระถังซัมจั๋ง – วดัเห

วนิหวู ่– ชิมชาอู่หลง – เจียอี ้  
วนัท่ี 3. อทุยานอาลีซนั – นั่งรถไฟโบราณชมอทุยานอาลีซนั – ไถจง – รา้นพายสบัปะรด – ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 4. ไถจง – ไทเป – ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89) – รา้น COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลง

ซานซ่ือ – ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 5. ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 

23.59 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 สายการบิน
นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบการ
จองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกคา้เท่านั้นหากท่านมีความ
ประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีนั่งใหม่ จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและช าระค่าบริการ
เพิม่เตมิดว้ยตวัท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ
จับปรับได้]     

วันที2่ 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี ้  

03.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***ส  าหรบัไฟลท์บนิรายละเอียดดงันี*้** 
เน่ืองดว้ยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้ 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิต้หวัน (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะท่านเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล 
 น าท่านลอ่งเรือยอรช์แบบสว่นตวัชมทิวทศันข์อง ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ี

ใหญ่ท่ีสุดและเป็นเข่ือนท่ีส  าคัญในไตห้วัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยท่ีดีมีมังกร
ลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไตห้วัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จะมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวส าคญัมากมาย   
จากนัน้น าท่าน นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ! ปลาประธานาธิบด)ี 
 หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิอี์กแห่งของไตห้วนั ซึ่งภายในจะ

เป็นท่ีประดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ และเทพเจา้แห่ง
ความรกัองคใ์หม่ล่าสดุหรือท่ีเรารูจ้ักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกั ถือว่าเป็นจุดศนูยร์วมของ
เทพเจา้ส  าคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 
ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดัซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 น าคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาตน้ต ารบั เป็นท่ีนิยมของคนรกัสขุภาพและขึน้ช่ือของชาวไตห้วนั ท่ีท่านสามารถน า
เป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได ้
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 น าคณะเดนิทางตอ่สู ่เมืองเจีย้อี ้เพ่ือเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตอิาลีซัน ในวนัรุง่ขึน้ 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL HI - Chui-Yang Branch หรือเทียบเท่า 

วันที3่ 
อุทยานอาลีซัน – น่ังรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพาย
สับปะรด – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถไฟโบราณและชมจดุท่องเท่ียวส าคญัตา่งๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอทุยานท่ีมีความสวยงาม 
และมีช่ือเสียงท่ีสดุของไตห้วนั ในฤดใูบไมผ้ลิดอกซากรุะจะบานสะพรั่งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบานในช่วง
เดือน 3 และเดือน 4 เท่านัน้ น าท่านเดินชมด่ืมด ่ากับธรรมชาติของป่าศกัดิส์ิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได้
สมัผสักบักบัตน้สนสงูชนั ซากตน้ไมโ้บราณรูปรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึ่งเป็นอทุยานท่ียงัมีความสมบรูณอ์ยู่มาก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง น าคณะท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนม

พายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
 น าคณะท่านชอ้ปปิง้ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมีสินคา้หลากหลายใหท้่านเลือกสรรและอาหารทานเล่น

สไตลไ์ตห้วนัมากมาย  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ  ซึ่งถือไดว้า่เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไถจงเลยทีเดียว 
 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Orange Hotel - Taichung Park หรือเทียบเท่า 

วันที4่ 
ไถจง – ไทเป  – ชมตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่ าขึ้น ช้ัน  89) – ร้ าน COSMETIC – 
GERMANIUM SHOP – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซือ่ – ซเีหมนิตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตกึท่ีมีความสงู

ถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสงูอันดบั 5 ของโลก (อันดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสงูติด
อนัดบัโลกใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนัอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 
ตนั ท าหน้าท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ดา้นในมีลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 
1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย   
น าท่านแวะชอ้ปปิง้ รา้น COSMETIC ศนูยร์วมผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงามท่ีขึน้ช่ือของไตห้วนั  ใหท้่านไดจ้บัจ่าย
ใชส้อยและสามารถน าเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได ้   
น าท่านแวะชอ้ปปิง้ ศนูย ์GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตั ิท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม
ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลายความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีมีอยู่เพียงไมก่ี่ท่ีในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 
 ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้ง

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตร์
ส  าคญัท่ีหาดไูดย้ากภายในอนสุรณส์ถาน 
 น าคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงใหท้่านไดส้ัมผสัความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบ 
ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถึงจิตใจท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความศรทัธาในศาสนาของชาววา่นหวั วดัแห่ง นีเ้ต็ม



 
 

  5 ไตห้วนั อาลีซนั สรุยินัจนัทรา 5 วนั 3 คืน BY XW                                                                        [GQ1TPE-XW004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม  หลงัจากนัน้น าท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่ง
รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั  
ใหท้่านได ้ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง (Ximending) ช่ือนีมี้ท่ีมาจากยุคการยึดครองของญ่ีปุ่ น เน่ืองจากท่ีตัง้ทางภูมิศาสตรท่ี์
ตัง้อยู่ทางประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตัง้ช่ือวา่ ซีเหมินติง ซีเหมนิตงิเป็นถนนคนเดนิและย่านชอ้ปปิง้ท่ีเป็นท่ีนิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเสน้แรกของไทเปท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็นถนนเดินเทา้ ท่ีเต็มไปดว้ย รา้นคาราโอเกะ , โรงภาพยนตร,์ 
รา้นรองเทา้, รา้นหนงัสือและเสือ้ผา้เครื่องส  าอาง รวมทัง้สินคา้แฟชั่นเทรนดรุ์่นใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
Puma etc. ซึ่งเป็นแหลง่รวมตวัของนกัชอ้ปท่ีเรียกไดว้า่เป็นสยามสแควรข์องเมืองไทยเลยทีเดียว 

 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Chungli Business Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที5่ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิตห้วนั  

09.55 น. เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  โดยสายการบนิ NokScoot (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบนิท่ี 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 ***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดนิทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของท่านกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้  

TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 
12.35 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจนัทรา 5 วัน 3 คืน BY XW  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 30 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 10-14  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 12-16  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 20-24  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 22-26  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 24-28  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 26-30  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 30 พ.ย.- 04 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 02- 06  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 04-08  ธ.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 06-10  ธ.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 08-12  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 10-14  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 12-16  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 20-24  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 22-26  ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 24-28  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 26-30  ธ.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค. 63 22,888.- 22,888.- 22,888.- 22,888.- 6,000.- 
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วนัท่ี 30 ธ.ค.62 - 03 ม.ค. 63 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วนัท่ี 02-06  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 04-08  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 06-10  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 08-12  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 10-14  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 12-16  ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 20-24  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 22-26  ม.ค. 63 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 24-28  ม.ค. 63 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 26-30  ม.ค. 63 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- 
วนัท่ี  28 ม.ค.- 01 ก.พ. 63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัท่ี  30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 

 

 
ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ 

รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ท่าน/ทริป 
**(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)** 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสายการบนิ/สภาวะ
อากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ทีท่างบริษัทไม่สามารถคาดการณแ์ละแจ้งให้คณะ
ท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข้์างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดทีีจ่ะปฏบัิตติามประกาศ  
โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 
เดอืน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการทอ่งเทีย่วก าหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คอื ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มคีวามประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ
ท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้ง
กระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้ 

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื่องบนิตามเง่ือนไขของ

แตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน 
 
 



 
 

  10 ไตห้วนั อาลีซนั สรุยินัจนัทรา 5 วนั 3 คืน BY XW                                                                        [GQ1TPE-XW004] 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั 


