


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	ไทเป	-	เมืองผูหลี่	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	ทะเลสาบ
สุริยันจันทรา	-	วัดเสวียนจางซื่อ	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองไถจง
-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	HOTEL
REVE
TAICHUNG
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

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

4 รานคาปลอดภาษี	-	ตึกไทเป	101	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	วัดหลงซันซื	อ	-
ซีเหมินติง

พักที่	RELITE
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
4	ดาว

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

19	มี.ค.	61	-	23	มี.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿5,500



ชวงคํ่า
23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอร	7	สาย

การบิน	NOK	SCOOT	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง

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

ชวงเชา
02.40	น.	เหินฟาสู	นครไทเป	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW	182	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่องบิน)
07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	เมืองไทเป	ประเทศไตหวัน	ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา

ประเทศไทยประมาณ	12	เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ	160	กิโลเมตร	ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองผูหลี	่ตั้งอยูทางภาคกลางของไตหวัน	เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองทาเรือที่สําคัญ

ของไตหวันรองลงมาจากเกาสง	และเป็นเมืองที่ไดชื่อวานาอยูที่สุดในไตหวัน
นําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ

ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือเขาไปชมความงดงาม
ของทะเลสาบอยางชิดใกล
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	ปลาประธานาธิบดี

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดเสวียนจาง	นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่	ซึ่งชาวญี่ป ุนอันเชิญมาจาก	วัดหยิออนหยิ

ในจังหวัดไซตามะ	วัดสรางขึน้เป็นแบบสิ่งกอสรางในราชวงคถัง	สงาและเรียบงาย	ที่ตั้งบริเวณดานหนาวัดเป็น
ทะเลสาบ	ดานหลังป็นเขามังกรเขียว	เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผูคนเดินทางมาทะเลสาบสุริยันจันทรา	ตองมา
สักการ
นําทานนมัสการ	ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ

เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน	เป็นเมืองใหญอันดับที่	3	ของ

มณฑลไตหวัน

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน
นําทานเดินทางสู	เฟิงเจีย่ไนทมารเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคา	และอาหารทาน



เลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก	อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถีชีวิต
ของชาวไตหวัน
เขาพักที่	HOTEL	REVE	TAICHUNG	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

เมืองที่ไดขึน้ชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน	และยังเป็นแหลงอาบน้ําแรที่ดี
ที่สุดของไตหวันอีกดวย	เน่ืองจากเมืองน้ีอยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขา
สูงทั้งเมือง	จึงทําใหเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิท์ี่สุดของไตหวัน

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

หรือวัดเสวียนจางซื่อ	เป็นวัดที่เอาชื่อพระถังซําจัง๋มาตั้งเป็นชื่อวัด	เพื่อบูชาคุณ
พระอริยสงฆที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา	ที่ตั้งบริเวณ
ดานหนาวัดเป็นทะเลสาบ	ดานหลังป็นเขามังกรเขียวและวัดแหงน้ีมีความ
สําคัญอีกอยางหน่ึง	คือ	เป็นวัดที่เอาสังขารอัฐิสวนหัวของพระถังซําจัง๋	จาก
เมืองจีนมาประดิษฐานไวดานบนเจดีย	สมัยที่เมืองจีนเกิดสงคราม	พระ
ประธานประจําวัดจะเป็นรูปพระถังซําจังแบกคําภีร	ขนาดสูงเทาคนจริงๆ	และ
หนาวัดจะมีอาวมหาสมุทรสุริยัน	จันทรา	มีผูคนจํานวนมากเดินทางมาทอง
เที่ยว



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	ปลาประธานาธิบดี

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
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
จากน้ันนําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มี

ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง
ลักษณะตาง	ๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเลสไตลไตหวัน

ชวงบาย
นําทานแวะ	ศูนยสรอยสุขภาพ	(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	เป็นการชวยในการไหลเวียนของเลือกในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน	และ	ปะการังแดง
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันมาตั้งแตโบราณ
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงซื่อหลินไนทมารเก็ต	ที่ใหญที่สุดในไทเป	ใหทานซื้อสินคาพื้นเมือง	อาหาร



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

หรือสินคาที่ระลึก	อิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน
เขาพักที่	RELITE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที	่DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได

เลือกซื้อมากมาย	ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
จากน้ันนําทานสัมผัสสัญลักษณแหงเมืองไทเป	ตึกไทเป	101	(รวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89)	มีความสูงถึง

508	เมตร	ไดรับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตหวัน	ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหวาง
สถาปัตยกรรม	ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตหวัน	โดยผสมผสานสัญลักษณอัน	เป็น
มงคล	ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ	ใหเขากันกับเทคโนโลยีลํ้ ายุคไดอยางลงตัว	ตัวอาคารมองดูคลาย
ปลองไผ	8	ปลองตอกัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	อดีตผูนําของไตหวัน	สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ผูเป็นที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน	ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง	3	ปี	โดยสราง
เสร็จในปี	พ.ศ.	2523
นําทานเดินทางสู	วัดหลงซาน	เป็นวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงใหทานไดสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตหวัน

แบบ	ดั้งเดิม	สรางขึน้ใน	พ.ศ.	2281	แสดงใหเห็นถึงจิตใจที่เต็มเป่ียมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววาน
หัว	วัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงซีเหมินติงหรือสยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้ง

สินคาแฟชั่นเทรนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike	etc.	แตในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน	ถือวา
ถูกที่สุดในโลก

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน
เขาพักที่	RELITE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

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



ราคาทัวรรวมคาขึ้นตึกไทเป	101	ชมวิวชัน้	89
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

	
วัดหลงซาน	หรือบางที	เราจะไดยินวา	หลงซานซื่อ	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดใน
ไทเป	ชื่อไทย	จะชื่อวาวัดเขามังกร	วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี	1738	เมื่อ
สงครามโลก	วัดเสียหายอยางหนักจากการทิ้งระเบิดพลาดเปา	พอสงครามยุติ
ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด	บูรณะขึน้มาใหม

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

	พักที่	RELITE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
09.30	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW181	(ไมรวมคา

อาหารบนเครื่องบิน)
12.15	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	500	NTD	/	คน	/	วัน
3.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
5.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

6.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
8.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอแลว
**กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทา

งบริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก**

ในการจองครัง้แรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทัง้หมด	สวนทีเ่หลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน	(ไม
นับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

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

1.	คาธรรมเนียมวีซาไตหวัน	(หมายเหตุ	:	ตัง้แตวันที	่1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2561	ไตหวัน
ยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา	ทัง้น้ี	สําหรับ
หนังสือเดินทางขาราชการไทย	(เลมสีน้ําเงิน)	ตองทําการยื่นขอวีซาตามปกติ)
2.	คาทิปไกด	คาทิปคนขับ	ทานละ	800	NTD	หรือ	900	บาท	สําหรับคาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของทาน
3.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	700NTD/ทาน/ทริป



4.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
5.	คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
6.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
7.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
8.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้
9.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน	สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ)	ตองยื่นวีซาเขาประเทศ

ไตหวันมีคาธรรมเนียม	1,700	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7
วันทําการ	(สําหรับพาสปอรตไทย	[เลมสีแดงเลือดหมู]	หมายเหตุ	ตั้งแตวันที่	1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม
2561	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา...	แตหากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิม่ทีเ่กิดขึ้นตามจริง
**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	**
***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง	***

ตัง้แตวันที	่1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2560	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย
ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา	ทัง้น้ี	สําหรับหนังสือเดินทางขาราชการไทย	(เลมสีน้ําเงิน)
ตองทําการยื่นขอวีซาตามปกติ

เอกสารประกอบการขอวีซาไตหวันสําหรับหนังสือเดินทางราชการไทย
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	(สําหรับทานทีมี่หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถาย

-	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	x	1.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไม
ได,	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)
3.	หลักฐานการเงิน

-	สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึงเดือน
ปัจจุบันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)	พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง	หรือรายการเดินบัญชี	(Statement)ยอน
หลัง	6	เดือนกรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน
4.	หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)

-	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานราชการ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน	และ	วันเริ่มทํางาน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถามี)	กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ
**ผูยื่นขอวีซา	ทีมี่อายุ	60	ปีขึ้นไป	ไมตองแสดงหลักฐาน	การเงิน	และ	หลักฐานการทํางาน**
**กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวันกับเจาหนาทีทุ่กครัง้**
**พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน**

อัตราคาบริการ
-	ราคาเป็นราคาเฉพาะคนไทยเทาน้ัน
-	ราคาเป็นราคาพิเศษ	ไมรับจอยแลนด
-	ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง	
-	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น



กรุณาเตรียม	คาทิปไกดทองถิน่	,	คนขับรถ	800	NTD/ทาน/ทริปในสวนคาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของทาน
กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ

ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่

การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงของ

สายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผล
ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาททีไ่มคงทีแ่ละกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิม่เติมจาก
ราคาทีก่ําหนดไว)

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด



2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.		ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


