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เร่ิมต้นเพียง12,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว–หมู่บ้านสายรุ้ง– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระ

ถังซมัจัง๋– วดัเหวินหวู่– ไถจง– ไนท์มาร์เก็ต 
วนัที่ 3. ไถจง– ไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านพายสบัปะรด– ร้านGERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชัน้ 89) – ซีเหมินติง 
วนัที่ 4. ร้านCOSMETIC – วดัหลงซาน– ตลาดปลา– ตัน้สุ่ย– วดัเทียนหยวน– สะพานแห่งความรักตัน้สุ่ย– ตลาดคนเดินตัน้สุ่ย 
วนัที่ 5. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00) 

ไต้หวันหวานหวานทะเลสาบสุริยันจันทราตัน้สุ่ย5วัน3คืน 

เดินทางกุมภาพันธ์–มีนาคม2563 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. 
 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 สายการบิน
นกสกู๊ต (NOKSCOOT)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซ่ึง
ระบบการจองที่นั่ งเป็นแบบสุ่มที่นั่ งว่าง (RANDOM SEAT) ซ่ึงเป็นที่นั่ ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านัน้
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่ งบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่นั่ งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจับปรับได้]     

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่ บ้าน
สายรุ้ง– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ ง– วัดเหวินหวู่– ไถจง– ไนท์
มาร์เก็ต(XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 

02.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทางโปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง

เจ้าหน้าที่อีกครัง้DMK-TPE : XW182(02.25-07.05 / 03.45-08.30) 
07.05 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวนั (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินหลังจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
 น าท่านสู่หมู่บ้านสายรุ้งเดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่เดินทางลีภ้ัย

มารวมตัวที่ไต้หวนัเวลาผ่านมาหลายสิบปีผู้คนย้ายออกบ้างก็ล้มหายตายจากกันไปต่อมามีโครงการรือ้หมู่บ้านแห่งนีแ้ละ
สร้างเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างที่ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่าคุณปู่ หวงหย่งฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและ
ระบายสีแนวก าแพงและตวับ้านนัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนีท้ี่ภาพวาดบนก าแพงและตัวบ้านสะดุดตาผู้พบ
เห็นด้วยสีสนัที่สดใจเป่ียมไปด้วยความสขุทัง้ตวัหนังสือตวัการ์ตูนใบหน้าคนจนได้รับการกล่าวขานในวงกว้าง 
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น าท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตวัชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วที่ก าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกร
ล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคญัมากมาย 

 
หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการพระอฐิัของพระถังซมัจัง๋ ที่อญัเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น าท่านนมัสการสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไต้หวัน ซ่ึงภายในจะ

เป็นที่ประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัย์) และเทพเจ้า
แห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวม
ของเทพเจ้าส าคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน2 ตวั ที่ตัง้อยู่หน้าวดัซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 
 น าคณะท่านเดินทางสู่เมืองไถจงน าคณะท่านช้อปปิง้ตลาดไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภททัง้

แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดับกลางร้านเคร่ืองส าอางค์จากญี่ปุ่ นร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆเสือ้ผ้าหลากหลาย
ย่ีห้อทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเองรวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบหากท่านใดไม่ใช่ขาช้
อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ินให้ท่านได้ลิม้ลองอีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Moving Star Hotelหรือเทียบเท่า 
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วันที่3 
ไถจง– ไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านพายสับปะรด– ร้านGERMANIUM – ตึก
ไทเป 101 (ไม่รวมชัน้ 89) – ซึเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึน้เพื่อร าลึกถึง

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปีสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตรท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถานน าท่านเลือกซือ้ของ
ฝากขนมยอดนิยมของไต้หวนัที่ร้านพายสบัปะรด (ขนมพายสบัปะรด,   ป๊อปคอร์น, เห็ดทอดเป็นต้น) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษสุกีช้าบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ร้านGermaniumที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือGermanium ที่มีคุณสมบติัท าให้เลือดลมเดินดีขึน้เพิ่มความ

กระปรีก้ระเปร่าและคลายความเครียดรวมถึงปะการังแดงเป็นอัญมณีล า้ค่าที่สุดในโลกซ่ึงมีอยู่ไม่ก่ีที่หลังจากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตรเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองไทเปที่นี่ยงัมีจุดชมวิวที่สงูติดอนัดบัโลกอีกด้วยภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนัท าหน้าที่กันการ
สัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวน าท่านอพัเดทแฟชัน่และการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวนั 

 
 ให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่านซีเหมินติงถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้หากเปรียบเทียบกับ

เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวันหากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวันด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้
เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่างๆยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้แต่ที่ นี่ ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อย่างเดียวยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทานแนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์หรือปิง
ซูแบบเกาหลีซ่ึงต้นต ารับของเมนูนีอ้ยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักCu Hotelหรือเทียบเท่า 

วันที่4 
ร้านCOSMETIC – วัดหลงซาน– ตลาดปลา– ตัน้สุ่ ย– วัดเทียนหยวน– สะพานแห่ง
ความรักตัน้สุ่ย– ตลาดคนเดินตัน้สุ่ย 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชมร้านเคร่ืองส าอางCOSMETIC SHOPศูนย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดังของไต้หวนัมากมายหลายแบรนด์ที่ท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 
จากนัน้น าท่านสู่วัดหลงซานหรือ“วัดมังกรภูเขา”เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่
ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ภายในวัดแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตท่านจะได้เห็น
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ลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบันในแต่ละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและส าหรับท่านที่ต้องการขอพรเร่ืองความรักขอด้ายแดง
เสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ”เฒ่าจันทราต านานด้ายแดงแห่งรัก”ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงออกถึงคู่แท้มีช่ือเสียงโด่งดงัมากของไต้หวนั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าท่านเพลิดเพลินกับตลาดปลาไทเปหรือAddiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล

ซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุนแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่ นท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆและมีสินค้า
หลากหลายให้เลือกชิมหรือเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยัหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองตัน้สุ่ยเป็นเมืองท่าตัง้อยู่แม่น า้ตนัสุ่ย
แต่เดิมเป็นเมืองท่าที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของเมืองไต้หวันต่อมาได้พฒันาให้เป็นพืน้ที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ขึน้ช่ือของ
เมืองไต้หวนั 
น าท่านนมสัการสกัการะเทพเจ้าจากลทัธิเต๋าที่วัดเทียนหยวนบริเวณรอบๆวดัยงัประดับประดาไปด้วยต้นซากุระ* ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เชยชมพร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้เป็นที่
ระลึก (*ช่วงดอกซากุระบานที่ไต้หวันเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย. ทัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
และปัยจยัอื่นๆที่มีผลต่อการผลิบานของดอกซากุระร่วมด้วย) 
น าท่านเดินทางสู่สะพานแห่งความรักตัน้สุ่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีช่ือเสียงของเมืองตัน้สุ่ยเปิดท าการเม่ือ
วนัที่14 กุมภาพนัธ์2003 จึงเป็นที่มาของช่ือสะพานแห่งนี ้
หลังจากนัน้น าท่านสู่ตลาดคนเดินตัน้สุ่ยให้ท่านได้อิสระในการเลือกซือ้สินค้าทัง้เสือ้ผ้ารองเท้าและของทานเล่นซ่ึงเป็น
แหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้ได้อย่างอิสระ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักChungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.20-
12.30,10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวนั  

09.20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินNokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่XW181(ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทางโปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง

เจ้าหน้าที่อีกครัง้TPE-DMK : XW181(09.20-12.30 / 10.20-13.00) 
12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ: ไต้หวันหวานหวาน 
ทะเลสาบสุริยันจันทราตัน้สุ่ย5 วนั3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 01-05 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 03-07 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 05-09 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 07-11 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 09-13 ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 11-15  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 13-17  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 15-19  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 17-21  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 19-23  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 21-25  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 23-27  ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 25-29  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 29 ก.พ. -04 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 02-06   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 04-08   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 06-10   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 08-12   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 10-14   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 12-16   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 14-18   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 16-20   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 18-22   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
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วนัที่ 20-24   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 22-26   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 24-28   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)** 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสดุวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบ
ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM, ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
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 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีที่ค่าทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
  3.3 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

4.  การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นับวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี
มดัจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ 
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้ 

2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 
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3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 
วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวี
ซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ 
3. ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไม่เกิน 14วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในเมืองไต้หวนั 


