
 

โค้ดทวัร์ TWIT-2 

  Taiwan Rainbow ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบ

สรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื  

 

XW-T29: Taiwan Rainbow 

ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั 3คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์เทีย่วครบทกุวนั ใน
โปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ 
วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ลิว๋ ชม
ความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 

101 ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนท์
มารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ เอาทเ์ล็ทมอลล ์ 
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เมนูพเิศษ:ชาบไูตห้วนั(บฟุเฟ่) เมนู Seafood เหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรมไทจง 1คนื ไทเป(ยา่นช็อปป้ิง) 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งล าใหญ ่B777-200 น า้หนกั
กระเป๋า 20 KG บนิตรงสูไ่ทเป 

ก าหนดการเดนิทาง มถินุายน – ตลุาคม  2561 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่
ไทจง-ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง-หมูบ่า้นสายรุง้ -ฟารม์ดอกใจงเซอ่ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ซเีหมิ
นตงิ 

4  ไทเป – จิว่เฟ่ิน- เหยห๋ลิว๋ – ปลอ่ยโคมผงิซ-ีถา่ยรปูตกึไทเป 101 - ซหิลนิไนทม์าร ์
เก็ต 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 21 Aug 2018  14,981  14,981 14,981 5,000 4,500 

18 - 22 Aug 2018  12,981  12,981 12,981 5,000 4,500 

24 - 28 Aug 2018  14,981  14,981 14,981 5,000 4,500 

25 - 29 Aug 2018  13,981  13,981 13,981 5,000 4,500 

30 Aug - 03 Sep 2018  14,981  14,981 14,981 5,000 4,500 

01 - 05 Sep 2018  13,981  13,981 13,981 5,000 4,500 

07 - 11 Sep 2018  14,981  14,981 14,981 5,000 4,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานเถาหยวน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเห
วนิวู-่ไทจง-ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

 ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่
XW182 

00.20 น-05.10น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์ พฤหสับด,ี 
ศกุร ์

02.15 น-07.05น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พุธ, เสาร,์ 
อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วม คา่อาหาร
บนเครือ่งเดนิทาง 

07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน(เวลาทีไ่ตห้วนัเร็วกวา่
ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตัง้อยูห่า่ง
จากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่ง
ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด
เดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของ
นามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถัง
ซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูชาบไูตห้วนัอาหารจนี 

จากลอ่งเรอืเสร็จน าทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่
ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 
ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  จากนัน้น าทา่นไปชมิชา
รสชาตดิ ีเหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของ
มณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาค
กลางของเกาะไตห้วนัจ านวนมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจง
เพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนา
ของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็น
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ประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาด
ทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม น าทา่นชม
โรงงานเห็ดหลนิจอื 

ึคึ า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั 

จากนัน้น าทา่น ชอ๊ปป้ิงทีต่ลาดฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน
จ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

:เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั We Meet Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 ไทจง-หมูบ่า้นสายรุง้ -ฟารม์ดอกใจงเซอ่ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ซี

เหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ
สงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัง๋หลงัจากทีอ่พยพมายังไตห้วัน
พรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ ปัจจบุนัรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตัง๋ บา้นแตล่ะ
หลงัจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแกก่าร
ถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตวัการต์นูไปทัว่ทัง้
หมูบ่า้นจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ที่
เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกวา่ 1,000 สายพนัธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร ์
ดอกเสจ และทีน่ี่ยังเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความส าเร็จในการปลกูดอกทวิลปิใน
ประเทศไตห้วัน ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้า่งๆ สลบัหมนุเวยีนกนั
ใหไ้ดช้มกนัตลอดทัง้ปี คดิวา่นา่จะเป็นทีถ่กูอกถกูใจของใครหลายๆ คน 
โดยเฉพาะคนทีช่อบถา่ยรปู ^^ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
ตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืง
ไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน 
ไทเปเป็นเมอืงหลวงที ่ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่
เป็นแหลง่รวมรปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล 
เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่ง
ผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง 
ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง 
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ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบ
รนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA 
TIGERแบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆเชน่,NEW 
BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุใน
โลก 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่4 ไทเป – จิว่เฟ่ิน- เหยห๋ลิว๋ – ปลอ่ยโคมผงิซ-ีถา่ยรปูตกึไทเป 101 - ซหิลนิไนทม์าร ์
เก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์
วงสวี ้แหง่ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่
ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไว ้
เพยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิ
ชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่ นอกจากนีย้ังมถีนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุใน
ไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้
นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุใน
หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล การกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปู
เทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วันและทัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซฟีูตเหยห่ลิว่ 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป (NewTaipei City) จดุทอ่งเทีย่วยอด
ฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้
หวั(Dahua Station) ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพ้ฒันาพืน้ทีแ่หง่นี้ ไฮไลท์
ของการทอ่งเทีย่ว ซือ่เฟ่ินคอืการปลอ่ยโคมลอยจากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเลน่ที่
ถนน สายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้ง
ทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์ม่
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รวมคา่โคม)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไม่
รวมคา่ขึน้ ช ัน้ 89) ถา่ยรปูตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่ังมี
จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท า
หนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิม
ของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี้ 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็น
สรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกใน
รา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด   

จากนัน้น าทา่นไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และ
โดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ 
รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุี้ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดงั
ของไตห้วัน ในซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชัน้ใตด้นิ 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

: น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ONETEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

06.20 น.- 09.20น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,
ศกุร ์

09.40 น.-12.40น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พุธ, เสาร ์, 
อาทติย ์

กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋ภายในกรณุาตดิตอ่คอนเฟิมเวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครือ่ง 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3 ทา่น อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิ
ตามรายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 
800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NT(1,400บาท) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
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และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้
ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

 การยกเลกิการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 



 

โค้ดทวัร์ TWIT-2 

เลือกทัวร์ไต้หวนัแต่ละเดอืนคลิกด้านล่างเลยจ้า สอบถามผ่านไลน์ คลิก๊   

ทัวรไ์ตห้วัน มกราคม  ทัวรไ์ตห้วัน กมุภาพันธ์ 

ทัวรไ์ตห้วัน มนีาคม  ทัวรไ์ตห้วัน เมษายน  

ทัวรไ์ตห้วัน พฤษภาคม  ทัวรไ์ตห้วัน มถินุายน  

ทัวรไ์ตห้วัน กรกฎาคม ทัวรไ์ตห้วันสงิหาคม  

ทัวรไ์ตห้วัน กนัยายน ทัวรไ์ตห้วัน ตลุาคม   

ทัวรไ์ตห้วัน พฤศจกิายน ทัวรไ์ตห้วัน ธันวาคม  

 

http://line.me/ti/p/%40ren8435k
https://www.tidtew.com/taiwan-january/
https://www.tidtew.com/taiwan-february/
https://www.tidtew.com/taiwan-march/
https://www.tidtew.com/taiwan-april/
https://www.tidtew.com/taiwan-may/
https://www.tidtew.com/taiwan-jun/
https://www.tidtew.com/taiwan-july/
https://www.tidtew.com/taiwan-august/
https://www.tidtew.com/taiwan-september/
https://www.tidtew.com/taiwan-october/
https://www.tidtew.com/taiwan-november/
https://www.tidtew.com/taiwan-december/

