


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	เมืองไทเป	-	เมืองผูหลี่	-	วัดจงไถซานซื่อ	-
ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-
เมืองไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่		HOTEL
REVE
TAICHUNG
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต
พักที่		RELITE
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 พิพิธภัณฑกูกง	-	ตึกไทเป	101	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ซีเหมินติง
พักที่		RELITE
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

18	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 22,999	บาท 22,999	บาท 22,999	บาท 5,500	บาท

21	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 22,999	บาท 22,999	บาท 22,999	บาท 5,500	บาท



23.30	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	3	เคานเตอร	7	สายการบิน
NOK	SCOOT	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

02.40	น.	เหินฟาสู	นครไทเป	โดย	สายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW	182	(ไมรวมคาอาหารบน
เครื่องบิน)

07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	เมืองไทเป	ประเทศไตหวัน	ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา
ประเทศไทยประมาณ	12	เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ	160	กิโลเมตร	ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
เชา	
นําทานเดินทางสู	เมืองผูหลี	่ตั้งอยูทางภาคกลางของไตหวัน	เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองทาเรือที่สําคัญ

ของไตหวันรองลงมาจากเกาสง	และเป็นเมืองที่ไดชื่อวานาอยูที่สุดในไตหวัน

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	วัดจงไถฉานซื่อ	วัดน้ีไดรับการกลาวขานวาเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญเป็นอันดับสามของ

โลกรองจากนครวาติกัน	และวัดมหายานที่ธิเบต	อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบใหทันสมัยที่สุดในไตหวัน	มีรูป
ทรงคลายฐานยิงจรวดที่ความสูง	150	เมตร
นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ	ประกอบกับมี

ทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยางชิดใกล
นําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
นําทานนมัสการศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ

เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน	เป็นเมืองใหญอันดับที่	3	ของมณฑล

ไตหวัน

คํ่า
นําทานเดินทางสู	เฟิงเจีย่ไนทมารเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคา	และอาหารทาน

เลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก
อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถีชีวิตของชาวไตหวัน	ตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)



ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

เมืองที่ไดขึน้ชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน	และยังเป็นแหลงอาบน้ําแรที่ดี
ที่สุดของไตหวันอีกดวย	เน่ืองจากเมืองน้ีอยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขา
สูงทั้งเมือง	จึงทําใหเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิท์ี่สุดของไตหวัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	ปลาประธานาธิบดี

วัดจงไถซานซื่อ	เป็นวัดที่ติด	1	ใน	3	วัดที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นศูนยรวมความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไตหวัน	เคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงที่เมือง
หนานโจว	อาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตตัววัดจงไถฉาน
ซื่อกลับไมไดรับความเสียหายเลย	ทําใหประชาชาวไตหวัน	เกิดความศรัทธา
มากยิ่งขึน้

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

	พักที่		HOTEL	REVE	TAICHUNG	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

เชา
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองไทเป	เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการ

ศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	หรือวัฒนธรรม	เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน	มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ	3	ลานคน	ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก
นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมยอดนิยมของไตหวัน	ที่	รานขนมเหวยเกอ	อาทิเชน	ขนมพายสับปะรด,	ปอป

คอรน,	เห็ดทอด	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตาง	ๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

เทีย่ง	
นําทานแวะ	ศูนยสรอยสุขภาพ	(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	เป็นการชวยในการไหลเวียนของเลือกในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน	และ	ปะการังแดง
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันมาตั้งแตโบราณ
อิสระทานชอปป้ิง	ซื่อหลินไนทมารเก็ต	ที่ใหญที่สุดในไทเป	ใหทานซื้อสินคาพื้นเมือง	อาหาร	หรือสินคาที่

ระลึก	ตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเลสไตลไตหวัน

ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดนัดกลางคืน	ที่ใหญที่สุดในไทเป	มีสินคาใหเดิน
ชอปป้ิงมากมาย	ตั้งแตอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เสื้อผา	เครื่องประดับ	กระเปา
รองเทา

	พักที่		RELITE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เชา
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที	่DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได

เลือกซื้อมากมาย	ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑกูกง	เป็นพิพิธภัณฑที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ	ที่มีประวัติ

ยาวนานกวา	5,000	ปี	เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งของลํ้าคาทางประวัติศาสตรมีอยูที่น่ีจํานวน
มากกวา	620,000	ชิ้นจากทุกราชวงศของจีน	จนตองหมุนเวียนออกมาจัดใหชม	อาทิ	เครื่องป้ันดินเผา	เครื่องทอง
สําริดตางๆ	เครื่องถมของจีน	หองจัดแสดงหยกที่ลํ้ าคา	ตราลัญจกร	ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญก็อยูที่



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

พิพิธภัณฑแหงน้ี

เทีย่ง	
นําทานสัมผัสสัญลักษณแหงเมืองไทเป	ตึกไทเป	101	(รวมคาขึน้ตึกชมวิวชั้น	89	)	มีความสูงถึง	508	เมตร	มี

การผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม	ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตหวัน	โดยผสม
ผสานสัญลักษณอัน	เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ	ใหเขากันกับเทคโนโลยีลํ้ ายุคไดอยางลงตัว
ตัวอาคารมองดูคลายปลองไผ	8	ปลองตอกัน
นําทานเที่ยวชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	อดีตผูนําของไตหวัน	สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ผูเป็นที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน	ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง	3	ปี	โดยสราง
เสร็จในปี	พ.ศ.	2523

อิสระทานชอปป้ิง	ซีเหมินติง	หรือสยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเท
รนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike	etc.	แตในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน	ถือวาถูกที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีตนแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง	เดิมชื่อวา	พิพิธภัณฑ	จง	ซาน
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑกูกงแหงชาติ	ซึ่งภายในพิพิธภัณฑเป็นที่
เก็บ	วัตถุและ	ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกวา	5000	ปี
เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...พระกระโดดกําแพง

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

	พักที่		RELITE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



เชา
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
09.30	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW181	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่องบิน)

12.15	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ.

	รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่นๆ	ที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย
การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋

เครื่องบิน	ตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯ	จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทน	บริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
บริษทัจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน	(	ไมนับรวม
วันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ	)

2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึ่งเมื่อจองและจาย
มัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทั้งสิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หากมีการยกเลิก
หรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได	เวนแต

2.1	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคา
ใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด

2.2	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน

2.3	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	2,000	บาท	/	ตัว๋	1	ใบ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	และ
บริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา	70	ปี	ขึน้
ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู



ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

คาธรรมเนียมวีซาไตหวัน	(หมายเหตุ	:	ตั้งแตวันที่	1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2560	ไตหวันยกเลิกการขอ
วีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา	ทั้งน้ี	สําหรับหนังสือเดินทางขาราชการ
ไทย	(เลมสีน้ําเงิน)	ตองทําการยื่นขอวีซาตามปกติ)
คาทิปไกด	คาทิปคนขับ	ทานละ	800	NTD	หรือ	900	บาท	สําหรับคาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของทาน
คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี
มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันนตามมาตรการยกเวนวีซา)
รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยและคนบรูไน	จากมาตรการ

ยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยและคนบรูไน	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
ไตหวันไมเกิน	30	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศ
ไตหวัน

1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3
หนา

2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศไตหวันนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานัก
ระยะสั้น

3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	30	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
เอกสารประกอบการขอวีซาไตหวันสําหรับหนังสือเดินทางราชการไทย
1.หนังสือเดินทาง	(Passport)
•	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณา

นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)

•	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.รูปถาย
•	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	x	1.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไมได,

หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)

3.หลักฐานการเงิน
•	สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึงเดือน

ปัจจุบันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)	พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง	หรือรายการเดินบัญชี	(Statement)ยอนหลัง
6	เดือนกรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน
4.หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
•	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานราชการ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน	และ	วันเริ่มทํางาน
5.สําเนาทะเบียนบาน
6.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	และสําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ

หมายเหตุ
-	ผูยื่นขอวีซา	ที่มีอายุ	60	ปีขึน้ไป	ไมตองแสดงหลักฐาน	การเงิน	และ	หลักฐานการทํางาน



-	กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา	ประเทศไตหวัน	กับเจาหนาที่ทุกครั้ง
***พาสปอรต	:	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธ

การเดินทางของทาน

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	500	NTD	/	คน	/	วัน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
หมายเหตุ	:	
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
*****ราคาพิเศษ	ไมมีราคาเด็กและไมรับจอยแลนด
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง



**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	15	ทานขึ้นไป	***

หมายเหตุ	:	
ตั้งแตวันที่	1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2560	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทาน

สามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา	ทัง้น้ี	สําหรับหนังสือเดินทางขาราชการไทย	(เลมสีน้ําเงิน)	ตอง
ทําการยื่นขอวีซาตามปกติ

***	กรุณาเตรียม	คาทิปไกดทองถิ่น	,	คนขับรถ	800	NTD/ทาน/ทริป	คาทิปหัวหนาทัวรขึน้อยูกับดุลยพินิจของทาน
***

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร	
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว

ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอก
เชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสาเห

ตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


