
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หม ูบ่า้นสายร ุง้ เหยห่ลิ๋ว จ่ิวเฟ่ิน ผิงซี ทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา 5วนั3คืน 

เท่ียวครบทกุไฮไลท ์เท่ียวครบทกุวนั ในโปรโมชัน่สดุค ุม้!! 
 

∞ เท่ียวหม ู่บา้นโบราณ จ่ิวเฟ่ิน 

∞ กรงุไทเป ถ่ายรปูเซลฟ่ีกบั ตึก 101 

∞ ชมหมู่บา้นสายร ุง้ ศิลปะสดุอลงัการ 

∞ ไหวเ้ฒ่าจนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ ชมความสวยงามของอนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได ้

∞ ปลอ่ยโคมท่ีผิงซี ถ่ายรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานีรถไฟ 

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวินหว ู่ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

∞ อทุยานเหยห่ลิ๋ว ชมความมหศัจรรยข์องหินทรายในรปูรา่งแปลกๆ 

∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ดิวต้ีฟร ี     
 

เมนพิูเศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา 

พกั: ไทจง 1 คืน  ไทเป 2 คืน  

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  



ก าหนดการเดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 62  

วนัท่ี รายละเอียดท่องเท่ียว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2  
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินว ู่-หม ูบ่า้นสายร ุง้ - 

ไทจง - ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง-ไทเป - อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

4  ไทเป - จ่ิวเฟ่ิน - เหยห๋ล๋ิว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง 

5  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ เด็ก(เสรมิเตียง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตียง) ทารก พกัเด่ียว 

30 Mar - 03 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

31 Mar - 04 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

04 - 08 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

06 - 10 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 11 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 14 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

11 - 15 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

13 - 17 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

17 - 21 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 22 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 24 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019  13,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

24 - 28 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 02 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

01 - 05 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

02 - 06 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 08 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 12 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 13 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

15 - 19 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

16 - 20 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 



18 - 22 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

19 - 23 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

22 - 26 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 27 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 29 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

26 - 30 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 May - 02 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

30 May - 03 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 
 

รายละเอียดทวัร ์

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

22.30  พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผ ูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู5-6

เคานเ์ตอร ์6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัท่ี 2 
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดัเหวินว ู่-หม ู่บา้น

สายร ุง้ - ไทจง - ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

00.30/02.25  เ ดิ นท า งสู่ นคร ไท เป  ปร ะ เ ทศ ไต้ห วั น  โดยสายการ บิน  NOK SCOOT เ ท่ี ย ว บิน ท่ี  XW182 

(สายการบินมบีริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)**ค่าทวัรไ์มร่วม ค่าอาหารบนเคร่ืองเดินทาง   

05.05/07.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
**ส าหรับเวลาบินแต่ละพีเรียดเดินทางเช็คกับเจา้หนา้ที่เพ่ือคอนเฟิร์มเวลาบินอีกครั้ง** (เวลาที่ไตห้วันเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เป็นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝัง่ดา้น

ตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรงุไทเปเป็น

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ 

(บริการอาหารว่างบนรถบัส) จากนัน้เดินทางสู่เมืองหนานโถวน าท่าน ลอ่งเรือชมทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา 

ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มภีเูขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันยีภาพของน า้และภเูขาที่สวยงามไมว่า่จะเป็น

การชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาว

ประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภมูิประเทศที่โดดเด่นท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตย์และ

พระจันทรเ์สี้ยวซ่ึงเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสริุยันจันทรา น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระอัฐิ

ของพระถังซัมจัง๋ที่อญัเชิญมาจากชมพทูวีปหลงั ลอ่งเรือเสร็จน าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้

กวนอ ูณ วดัเหวินหว ู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภมูิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และยังมีสิงโตหินออ่น 

2 ตวัที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วดั มมีลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธิบดี 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ

มณฑลไตห้วัน ปัจจบุันเป็นศนูย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ

ไตห้วันจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอดุมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั้ นขณะ

เดียวกั  นยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธิษฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึ้นใน

วัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทกุปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบรอ้ย จึง ถือว่าเป็นเมืองที่สะอาด

ที่สดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทัศนส์องขา้งทางที่สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หม ู่บา้น

สายร ุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตัง๋

หลังจากที่อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนรุักษใ์หเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวและแหลง่ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตัง๋ บา้นแต่ละหลังจะถกูแตง่

แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรปูอย่างมาก ไม่เวน้แต่พ้ืนถนน

ทางเดินก็ถกูแตง่แตม้สีสนัและตวัการต์นูไปทัว่ทัง้หมูบ่า้น 



ึึค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนั้นน าท่านช๊อปป้ิงที่ตลาด ฟงเจ่ียไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้และ

อาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วันเมนทูี่ขึ้นชื่อของที่นี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ต่างๆ 

พรอ้มชมวิถี ชวิีตของชาวไตห้วนั 

เดินทางเขา้ส ูท่ี่พกั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั: 

 

วนัท่ี 3 ไทจง-ไทเป - อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่ กรงุไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศนูย์กลางทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน ทั้ง

การศึกษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน 

มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก จากนัน้น าทา่นเดินทาง สู ่

รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ือดงัเพ่ือใหท้กุทา่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษเส่ียวหลงเปา  

บ่าย  น าท่านไปชม อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรปูภาพ และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลกูศิษย์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ 

ต าแหนง่ผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนา้รปูป้ันทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

จะมขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนสุรณแ์ห่งนี ้น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวดัที่เกา่แกแ่ละมชีือ่เสียง

มากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีน

ชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ.1738 เพ่ือเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรปูแบบ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพทุธของจีน แต่มีลกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ี่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไมค่วรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน 

แต่เดิมสรา้งขึน้เพ่ือสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีก

มากกว่า 100 องคท์ี่ดา้นใน โดยมาจากทั้งศาสนาพทุธ เต๋า และขงจื๋อ เชน่ เจา้แมท่ับทิม ที่เกี่ยวขอ้งกับการ

เดินทาง เทพเจา้กวนอ ูเร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที่เชือ่กนัว่า

เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก น าทา่นสู ่ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมรีา้นคา้ครบ

ครัน จ าหนา่ยสินคา้พ้ืนเมือง เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนขูึน้

ชือ่ของที่นีไ่ดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น า้มะระปัน่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั: 

 

วนัท่ี 4 ไทเป - จ่ิวเฟ่ิน - เหยห๋ล๋ิว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 



น าทา่นเดินทางสู ่หม ูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหลง่เหมอืงทองที่มชีือ่เสียงตัง้แตส่มยักษตัริยก์วงสว้ี แห่งราชวงศ์

ชองจึง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองที่นี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุ่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อย่างนา่ใจหาย จนต่อมาผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ้ิ่ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์"เปยฉิงเฉิงชือ่" และ "อูเ๋หยียนเตอะซันซิว" ทศันยีภาพภเูขาที่สวยงามใน

ฉากภาพยนตร์ไดด้ึงดดูนักท่องเที่ยวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมี

ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สดุในไตห้วัน ท าใหจ้ิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท้่านได้

เพลิดเพลินในการจับจ่ายซ้ือของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สดุในไตห้วัน เนื่องจากมี

รสชาติแบบดัง้เดิมไมเ่หมอืนที่ไหน ทา่นสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้ังมสีินคา้อีกมากมายที่

ท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สดุในหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ิน อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น า

ท่านเดินทางสู่ เหยห๋ล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน า้ทะเลลมทะเล และ

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรปูร่างตา่งๆ เชน่ หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ซ่ึงมชีือ่เสียงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนัและทัว่โลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

เดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89) ถ่ายรปูบริเวณดา้นหนา้ตึกที่มีความสงูถึง 509 เมตร 

สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ที่นีย่ังมจีดุชมวิวที่สงูที่สดุในไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกั

กวา่ 900 ตนั ท าหนา้ที่กนัการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว และมลีิฟตท์ี่ว่ิงเร็วที่สดุในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเป

และชาวต่างชาติ มีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง

ผิงซี เมืองนิวไทเป(New Taipei City) จดุทอ่งเที่ยวยอดฮิตของเสน้ทางรถไฟสายประวตัิศาสตรผ์งิซี(Pingxi 

Line) อยู่ระหว่างสถานีซือเฟ่ินและสถานีตา้หัว(Dahua Station) ชื่อ“ซือเฟ่ิน”ตั้งตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิม

ผูพ้ัฒนาพ้ืนที่แห่งนี้ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวซ่ือเฟ่ินคือ การปล่อยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็

สามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั้งรา้นคา้รา้นอาหารเรียงรายตลอดสอง

ขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอย หรือเขยีนค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ ก็มีใหบ้ริการ (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่า

โคม) จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมืองหลวงของไตห้วัน น าท่านเย่ียมชมสินคา้ส่งออกชื่อดังของ

ไตห้วันที่ศนูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที่มีพลงัพิเศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซ่ึงสามารถ

ปรับสภาพประจลุบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกายสดชื่นลดอาการปวด 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มีแหลง่เสื้อผา้แบรนด์

เนมสไตลว์ัยร ุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ย่ีหอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท์ี่ดังของ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งย่ีหอ้ต่างๆ เชน่ NEWBALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE ในส่วนของราคา ที่ประเทศไตห้วันถือ

วา่ถกูที่สดุในโลก 

(อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั:  หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั 

 

วนัท่ี 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งท่ีสนามบิน น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 
06.05/09.10  เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181  

(สายการบินมบีริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) **ค่าทวัรไ์มร่วมค่าอาหารบนเคร่ือง 

  



08.55/12.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยว ค่าทวัรท์ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้ับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดินทาง   ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการ

ตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ

ไตห้วนั) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น 
 

หมายเหต ุ

1.  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. อัตราค่าบริการขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ จากสายการบิน ดังนัน้เมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์

แลว้ มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได ้บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าจอง ค่าทัวร ์ในทกุกรณี และ

กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรณุาแจง้บริษัทก่อนท าการจองตัว๋เคร่ือง มิฉะนั้น

บริษทัไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้

3. หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามที่ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จา่ยค่าชดเชยเพ่ิม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง  

4. ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบริการของรถบัสน าเที่ยวสามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชัว่โมงมิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที่พัก 3 คืน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

2. อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค า่ตามรายการ)  

3. บัตรทอ่งเที่ยวสถานที่ตา่ง ๆ  

4. ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางดว่น  

5. ค่ามคัคเุทศก ์ 

6. ค่าน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20กก.  

7. ค่าประกนัอบุติัเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล โดยความต ุม้ครองเป็นไปตาม

เง่ือนไขของบรษิทัประกนัภยัท่ีบรษิทัท าไว ้**  

8. ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง และค่าภาษนี า้มนัของสายการบินตามรายการ 

*ค่าบรกิารน้ีรบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้* 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิม โทรศัพท ์โทรสาร มินิบาร ์ทีวีชอ่งพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่า

ซักรีด  

2. ค่าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.)  

3. ค่าวีซ่าพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

4. ค่าภาษกีารบริการ 3% ภาษมีลูค่าเพ่ิม 7%  

5. นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ (เก็บเพ่ิม 800 บาท) 

6. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NT ส าหรับหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบริการ  

7. ราคาทวัรไ์มร่วมค่าวีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 

เง่ือนไขในการจอง  

กรณุาช าระเงินมัดจ าท่านละ 8,000 บาทส าหรับการจองทัวร์ และช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมีสิทธิ์ยกเลิกการจอง

หรือยกเลิกการเดินทาง)  

 

 



เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     

หนงัสือเดินทางเหลืออายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทางไป-กลบั   

**กรณุาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทั มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออก

และเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ 

**กรณีลกูคา้ถือหนงัสือเดินทางราชการ (Official Passport) จะตอ้งท าวีซ่ากอ่นเดินทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมค่าวีซ่า** 

การยกเลิกการจอง  

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้ง

หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิ้น 
 

 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และ

บริษัท  และ เ ม่ือท่ านช าระ เ งินค่ าจอง และหรือค่ าทัวร์ จ ะ ถือ ว่ าท่ านยอมรับ เ ง่ื อน ไขของบริษัทแล้ว 

 

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับท่านไดท้ราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนักอ่นการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร ์เมือ่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ 

อบุัติเหต ุและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุัติเหตตุา่งๆ  

4. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ

เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

5. หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ดใ้ชบ้ริการตามที่จองระบเุอาไวห้รือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผูจ้ัดถือว่าผูท้่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่ท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใชบ้ริการแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแตล่ะแห่งแบบ

ช าระเต็มมเีงือ่นไข  

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษทัขนส่ง หรือ หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ ผูจ้ัดจะด าเนินการโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมคื่นเงนิใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. การประกันภัยที่บริษัทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตจุากการเดินทางท่องเที่ยว

เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทั

ถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อทา่นช าระเงนิค่าทัวร ์(ทา่นสามารถซ้ือประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทาง

ได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป) 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

9. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


