
  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ล าใหญ ่415ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไทจง วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ไทจง  ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต    

อาบน า้แรเ่จยีวซ ีไทเป อทุยานหลิว่  เยห๋ลิว่ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ตกึไทเป 101   
ซือ้หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  ดวิตีฟ้ร ี อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   ตลาดซเีหมงิตงิ  

เมนพูเิศษ  Sea food เยห๋ลวิ  ปลาประธานาธบิด ีซาบไูตห้วนั เส ีย่วหลงเปา  

พกัไทเป 1คนื ไทจง 1คนื เจยีวซ ี1คนื (พกัหอ้ง อาบน า้แรส่ว่นตวั) 

**ราคานีเ้ป็นราคายืน่วซีา่ฟร ีสง่ หนงัสอืเดนิทางและเอกสารประกอบ กอ่นการเดนิทาง30วนั** 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

13-17 ก.ค. 15,888  4,500 25 

27-31 ก.ค. 15,888 4,500 25 

10-14 ส.ค. 16,888 4,500 25 

24-28 ส.ค.  15,888 4,500 25 

14-18 ก.ย  15,888 4,500 25 

21-25 ก.ย. 15,888 4,500 25 

28ก.ย. – 2 ต.ค. 15,888 4,500 25 

5-9 ต.ค. 15,888 4,500 25 

12-16 ต.ค. 16,888 4,500 25 

19-23 ต.ค. 17,888 4,500 25 
 

วนัแรก    สนามบนิดอนเมอืง    
23.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์7 สายการบนิ NOK SCOOT โดยม ี  

เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง   สนามบนิเถาหยวน ผูห่ล ี ่ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่ 



  
 

           ไทจง ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                               อาหารเชา้แบบกลอ่ง,เทีย่ง,เย็น  
03.10 น.  เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
08.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ไตห้วนั    ประเทศไตห้วัน ซึง่

เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้น
ตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 
78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้นําทา่น (บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งบนรถ) เดนิทางสู่ เมอืงผูล่ ี ่
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่  
 วดัจงไถฉานซือ่ วัดนีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับ
สามของโลกรองจากนครวาตกินั และวัดมหายานทีธ่เิบต    อกีทัง้ยงัเป็นวัดทีม่กีาร
ออกแบบใหท้ันสมยัทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee 
เป็นวศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้งในปี 
ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกูศษิยท์า่นพระ
อาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนคน   ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิ
แยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธา
ใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มชี ือ่เสยีงในดา้น
การฝึกสมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวนกวา่ 
1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู   มกีารแยกเรยีนกนัอยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนัเป็นวทิยาลัย
สงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ปลา
ประธานาธบิด ี 
 นําทา่น  ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ี
ภเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน้ําและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่
สรุยินั จันทรา     นําทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ  
วดัเหวนิหวู ่ ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความ
ซือ่สตัย ์และยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัว
ละ  1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน   จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการ
พระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี  จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็น
เมอืงใหญอ่นัดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูยว์ัฒนธรรม
การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวน
มหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืง
ไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของ
ไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไท
จงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื
วา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม    จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เฟิงเจีย่ไนทม์าเก็ต 
เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่
สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ  อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่ง  ๆพรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูศิษ ซาบไูตห้วนั 
            น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม The Cloud Hotel  หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั   4 ดาว  
 

วนัทีส่าม ไทจง ไทเป ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด อทุยานหลิว่ หมูบ่า้นจ ิว๋เฟิน  เมอืงเจยีวซ ีอาบน า้แร ่                           
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  อาหารเชา้แบบอาหารทีห่อ้งอาหาร 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ี
หรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากร
อาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  ทา่น



  
 

เดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้เดนิทาง
สู ่เยห๋ลวิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Seafood  
บา่ย      จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล การกดักรอ่นของน้ําทะเลลม

ทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่น
ทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด 
เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก  นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง
ที ่ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์
วงสวี ้แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การ
โหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนั
อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ิน
เป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉงิชือ่ " และ " อูเ๋หยยีนเตอะซนั
ซวิ " ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงาม
ของทีน่ี ่นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกี
ครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยงัมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในไตห้วัน 
เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกี
มากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน     จนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงเจยีวซ ี   

   ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
           น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม   BARON’S HOTSPRING HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   4 ดาว **** 
            **อาบน า้แรภ่ายในหอ้งสว่นตวั ** 
            

วนัทีส่ ี ่ เจยีวซ ีไทเป ตกึไทเป 101  ดวิตีฟ้ร ี ศนูยป์ะการงัแดง  อนสุรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค ซเีหมนิตงิ                                                                                                 
 เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้  อาหารเชา้แบบอาหารทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
           นําทา่นเดนิทาง สู ่ ไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้น

ตา่งๆของไตห้วัน ทัง้ การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม 
เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 
ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก   ทา่นเดนิทางสู ่ ตกึไทเป 
101 (ไมร่วม ช ัน้ 89)  ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป 
ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิต์
ทีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี บรเิวณทีต่ัง้ของ
ตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิี
หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้  จากนัน้นําทา่น 
ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่ DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนด์
เนมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ  นําทา่น  ชม
ศนูยป์ะการงัแดง เป็นศนูยป์ะการังแดงทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก ซึง่ปะการังแดง
ถอื เป็นอญัมณีชัน้สงูและเป็นทีแ่พรห่ลายของชาวไตห้วัน มพีลังพเิศษชว่ย
ในการปรับสมดลุในรา่งกาย  ปะการัง  แดงจะมอียูม่ากทีส่ดุ เกาะโอกนิาวา่
ของญีปุ่่ น และชายฝ่ังแถบประเทศอติาลแีละโครเอเชยีเทา่นัน้ ซึง่ปะการัง  
แดงนี ้จะอาศัยอยูใ่ตท้ะเลลกึถงึ 1,800 เมตร ในอดตีเป็นเครือ่งประดับสา
หรับราชวงศแ์ละเหลา่บรรดาขนุนาง จากนัน้นําทา่นเดนิทางถงึ จากนัน้ให ้
ทา่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา  
บา่ย   จากนัน้ นําทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ 

สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ 
ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู่  ตําแหน่งผูนํ้า
ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล 
เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ  มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้จากนัน้ 
นําทา่น ชอ้ปป้ิ ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควร์
เมอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้  แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนที่
ทา่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาทิ  ONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ัง ของญีปุ่่ น 
รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่น
สว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก (อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาสยั)  

           น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม   City Lake Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   4 ดาว **** 

*** หมายเหต ุรอบ 1 – 5 มยิ. พกัเมอืงเถาหยวน *** 



  
 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน        สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 
เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ  
07.00  น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.15 น.เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181   
11.50 น.ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

*** หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ   กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้     ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง 
กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่
นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและ
รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์  

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ /หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ด้

ทกุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทีท่ าการจองต ัว๋
เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิ
ไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ัง้หมด หรอืเลือ่นการ
เดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  2  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  

อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้**  รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนั
ของสายการบนิตามรายการ    
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ

บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7% ,คา่วซีา่ไตห้วนั ทา่นละ 1,700 บาท  (กรณีสง่หนงัสอืเดนิทางและเอกสารประกอบ

กอ่นการเดนิทาง 30วนั ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) ,คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  ทา่นละ 800  NT หรอื 850 บาท ส าหรบั

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ไตห้วนัส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้  ( สง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน ) 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง พรอ้มสําเนา 1 ชดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี 2x2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสฟ้ีาหรอืสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอื
รปูพริน้ซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์( รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟูจ ิเทา่น ัน้ ) 
4.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอื สตูบิตัร หรอื ใบเปลีย่นชือ่ หรอื ชือ่สกลุ ถา้ม ี 
5.  สําเนาทะเบยีนบา้นหนา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง และ เลขทีบ่า้น  
6.  สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอื ฝากประจํา ไมตํ่่ากวา่ 50,000 บาท (ปรบับญัชยีอดลา่สดุ) ยอ้นหลัง 6 
เดอืน ทกุหนา้ทกุแผน่  1 ชดุ 
7. กรณีลกูจา้ง จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการทํางาน ระบวุันทีเ่ร ิม่ทํางาน ตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษ ใชต้ัวจรงิ
เทา่นัน้ และ ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษแีละส าเนาบตัรประกนัสงัคม  เพิม่เตมิ ณ วนัที ่27 ส.ค.2558  



  
 

(ตอ้งประทบัตารยางบรษิทัและมลีายเซ็นตข์องจรงิเทา่น ัน้) หา้ม!!!!!สแกนสแีละปริน๊ซอ์อกมาจากคอมพวิเตอร์
โดยเด็ดขาด 
 8. กรณีเจา้ของบรษัิท จะตอ้งมหีนังสอืรับรองบรษัิท อายไุมเ่กนิกวา่ 3 เดอืน นับจากวันทีอ่อก ถงึวันทีเ่ดนิทางใชต้ัวจรงิ
เทา่นัน้ 
 9. นักเรยีน 16 ปีขึน้ไป จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ - นักเรยีนอายนุอ้ยกวา่ 16 ปี จะตอ้งมสีมดุ
รายงานผลการเรยีน หรอื บตัรประจําตัวนักเรยีน  
10. ทะเบยีนสมรส / มรณะบตัร ใบหยา่ เอกสารเพิม่เตมิกรณีอืน่ ๆ  
11. บดิาหรอื มารดา ออกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตไ่มเ่ดนิทางไปกบับตุรดว้ย จะตอ้งมเีอกสารของบดิามารดา ดังนี ้
- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางฟอรม์จากสถานทตู  
- ถา้คนเดนิทางอายตํุ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมหีนังสอืออกคา่ใชจ้า่ย / หลักฐานการทํางานของบดิาหรอืมารดา / สําเนา
ทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก  (ออมทรพัยห์รอืฝากประจ าเทา่น ัน้) / ทะเบยีนสมรส / 
หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน /สําเนาสตูบิตัร 
12. ญาตอิอกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารคนทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย ดังนี ้
- หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย / เอกสารแสดงความสมัพันธ ์/ หลักฐานการทํางานของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย / สําเนาทะเบยีนบา้น / 
 สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ออมทรพัยห์รอืฝากประจ าเทา่น ัน้)ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
13. บคุคลอืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารคนทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย ดังนี ้
- หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย / ระบถุงึความสมัพันธ ์/ หลักฐานการทํางานของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย / สําเนาทะเบยีนบา้น /  
สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ออมทรพัยห์รอืฝากประจ าเทา่น ัน้)ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
14. กรณีเป็นแมบ่า้นสามารถใชห้ลักฐานการงาน สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก  (ออมทรพัยห์รอืฝากประจ าเทา่น ัน้)ของสามี
แทนได ้ 
15. ขา้ราชการ ใชใ้บลาจากตน้สงักดั พรอ้มบตัรขา้ราชการ  
16. ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาแนบมาดว้ย   
17. ในกรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจินี (เลม่สแีดง) ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทําวซีา่เขา้ไตห้วันประมาณ 1 – 2 อาทติย ์
ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัสถานทตูพจิรณา และจะตอ้งยืน่เอกสารดว้ยตนเองเทา่นัน้ 
18. ในกรณีถอืหนังสอืเดนิทาง ตา่งชาตจินี (ตา่งดา้วเลม่เหลอืง)  และหนังสอืเดนิทาง ตา่งชาตพิมา่ ประเทศไตห้วัน
ปฏเิสธการเขา้ประเทศ จงึไมส่ามารถดําเนนิการในเรือ่งขอวซีา่ได ้
19. ในกรณีผูเ้ดนิทางมวีซีา่ของประเทศ ญีปุ่่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ นวิซแีลนด ์ และเชงเกน้  เป็น
แบบ MULTIPLE อยูภ่ายในเลม่ และวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุทางสถานทตูไตห้วันละเวน้เรือ่งการยืน่วซีา่ เพยีงทา่นลงทะเบยีน    
หนา้ WEB SITE ไดท้ี ่ www.immigration.gov.tw และ PRINT หนา้วซีา่ทีทํ่าการกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชใ้นการ
เดนิทางได ้ (ลกูคา้ตอ้งกรอกขอ้มลูเอง เพราะเป็นขอ้มลูสว่นตัว)  

**เอกสารในการยืน่วซีา่เขา้ไตห้วนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ข ึน้อยูก่บัประกาศของสถานทตูไตห้วนั** 
 

หมายเหตสุําคัญ  
สําหรับผูม้ ีวซีา่ ญีปุ่่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี แคนนาดา อังกฤษ นวิซแีลนด ์ และเชงเกน้ เป็นแบบ MULTIPLE อยู่
ภายในเลม่ 
ในกรณีผูเ้ดนิทางมวีซีา่ของประเทศ ญีปุ่่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ นวิซแีลนด ์ และเชงเกน้  เป็น
แบบ MULTIPLE อยูภ่ายในเลม่ และวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุทางสถานทตูไตห้วันละเวน้เรือ่งการยืน่วซีา่ เพยีงทา่น
ลงทะเบยีน    หนา้ WEB SITE ไดท้ี ่ https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ และ 
PRINT หนา้วซีา่ทีทํ่าการกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชใ้นการเดนิทางได ้ (ลกูคา้จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูเอง เพราะเป็น
ขอ้มลูสว่นตวัและเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของขอ้มลู อาจมผีลทีท่ าใหท้า่นถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไตห้วนั 
หรอื ออกจากประเทศไทย) (ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงในอนาคต) กรณีทา่นมคีวามประสงคใ์หบ้รษิทั
ลงทะเบยีนให ้คดิ 500บาท (แตบ่รษิทัฯไมร่บัผดิชอบ กรณีขอ้มลูทา่นผดิพลาด และถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่
วา่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้)  ** และในกรณีทา่นมหีนงัสอืเดนิทาง 2 เลม่ โดยเลม่ทีห่นา้วซีา่ ญีปุ่่ น อเมรกิา ออสเตรเลยี 
แคนนาดา องักฤษ นวิซแีลนด ์ และเชงเกน้  น ัน้หมดอาย ุ ทา่นะตอ้งไปท าการ สลกัหลงัหรอื  ENDORSE จาก
กรมการกงสลุกอ่น เดนิทาง มฉิะน ัน้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบและ /หรอืคนืคา่ทวัร ์
ได ้** 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และฝหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้  

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฎวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   



  
 

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว

สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป) (แกไ้ขณวนัที2่8มคี.59) 
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


