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ตกึไทเป101 | วดัหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | พิพิธภณัฑ์บอ่น า้พรุ้อนเป่ยโถว 

Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี|๋  ผิงซ-ีหมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง 
 
 
 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแหง่น า้พรุ้อนและ 
ประวตัิศาสตร์ไต้หวนั-พิพิธภณัฑ์บ่อน า้พรุ้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสบัปะรด- ร้าน Germanium -วดัหลง
ซาน-ซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ไทเป-หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปลอ่ยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 
89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 4. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดนิแดนแห่งน า้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน  

เดนิทาง มกราคม-มีนาคม 63 

 ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  10,888.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน) 
23.00 น. 

 
คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประต ู5 
สายการบนินกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
.. เน่ืองจากต้องเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสายการบินจะท าการสุ่มจบัท่ีนัง่ว่างบนเคร่ือง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนัง่ STANDARD SEAT ให้กบัลกูค้าเท่านัน้ โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบท่ีุนัง่บนเคร่ือง
หรือต้องการเปล่ียนท่ีนัง่ใหม ่จะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ     
[ส าคญัมาก!! ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้]  

 
วันที่ 2 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-
ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน า้พุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน า้พุร้อนเป่ย
โถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลง
ซาน-ซีเหมินตงิ 

02.25 น. 
 

ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เที่ยวบินท่ี XW182  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกครัง้ 
DMK-TPE  :   XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 ) 

02.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เท่ียวบนิท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  

07.05 น. 
 

เดนิทางถึงสนามบนิเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเป่ยโถวดนิแดนแหง่น า้พรุ้อนและประวตัิศาสตร์ไต้หวนั 
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น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์บ่อน า้พุร้อนเป่ยโถว พิพิธภณัฑ์สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกนัระหว่างยโุรปกบั
โรมนัอายุเก่าแก่นบัร้อยปีของไต้หวนั  ตวัอาคารชัน้แรกสร้างขึน้จากอิฐสีแดงโดดเดน่สวยงามและชัน้ท่ีสองท า
มาจากไม้กระดานตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,300 ตารางเมตร และการออกแบบของ
พืน้ท่ีโดยรวมมีรูปแบบเดียวกบัภูเขา (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญ่ีปุ่ น ภายในมีการจดัแสดง
ประวตัิความเป็นมาและความรู้เก่ียวกบับอ่น า้พรุ้อนและห้องอาบน า้  นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีของห้องสมดุ สถานท่ี
พกัตากอากาศ บอ่น า้ร้อนและร้านขายของท่ีระลึกอีกด้วย   น าท่านแช่น า้พรุ้อนท่ี Beitou Hot Springs Park    

น าท่านชม ซ่ือหลินกวนตี๋ เป็นบ้านพกัของมาดามเจียงซึ่งก็คือบ้านพกัของอดีตประธาณาธิบดีเจียงไคเช็ค  ณ 
ปัจจบุนั ถกูท าให้เป็นสวนท่ีมีขนาดใหญ่  ซึง่เพราะความใหญ่นีเ้องท าให้มีมมุมากมายให้เราได้ค้นหากนัส าหรับ
สวนแหง่นี ้ และเสมือนพืน้ท่ีโดยรอบจะเป็นสวนเชิงนิเวศเป็นแหง่แรกของไทเป 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกีช้าบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดี

ขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีสดุในโลกซึ่งมีอยู่
ไม่ก่ีท่ี  จากนัน้น าท่านสู่ วัดหลงซานซ่ือ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในไต้หวนัก็ว่าได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  
ทา่นจะได้เห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจบุนั   
ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอ
พรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านาน

ด้ายแดงแหง่รัก”ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั  
ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้ง
อยา่งเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลือกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ได้กบัเมนู น า้แข็งใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ต้นต ารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินตงิน่ีเอง      

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก Ever Spring Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงห
มิง)-เมืองไทเป-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นอิสระช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์ กวงสวี ้แห่ง

ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลง
อยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉาก
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ในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจบัจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา เช่น บวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไต้หวนัท่ีมีรสชาติ
แบบดัง้เดมิ  ไขต้่มใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เขตผิงซี ท่ีน่ีเร่ิมโดง่ดงัและมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมากนัมากขึน้ หลงัจากท่ีภาพยนตร์

รักโรแมนตกิช่ือดงัของไต้หวนั เร่ือง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเม่ือปี 2011 ซึ่งมีเส้นทางรถไฟสาย
ผิงซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตร์เร่ืองนี ้ท าให้ท่ีน่ีได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย โรแมนติ
กของไต้หวนัอีกหนึง่สถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนัน่ก็คือ หมู่บ้านสือเฟิน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซี
วิ่งผ่านตรงกลางหมู่บ้าน สองข้างทางเป็นร้านขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บ้านแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมิงจดัขึน้ทกุ
ปีในช่วงระหว่างตรุษจีน ท่านสามารถเขียนค าอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมท่ีน่ีได้ (ไม่รวมค่าโคม
ขงหมิง)  

 
เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนกั
กว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว น าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแตง่ร้านค้า 
สไตล์ไต้หวนั  น าทา่นเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด,   ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  น าทา่นแวะชมร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงั
ของไต้หวนัมากมายหลายแบรนด์ท่ีทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดนิแดนแห่งน า้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน BY (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

10-13  ม.ค. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

12-15  ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

14-17  ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

16-19  ม.ค. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

18-21  ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้ท่านซือ้สินค้า

พืน้เมือง อาหาร หรือสินค้าท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก   King’s Paradise Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่4 
ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
07.00 น. 
10.20 น. 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิต้หวนั  
อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

13.00 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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20-23  ม.ค. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

30  ม.ค. – 02 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

01-04  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

03-06  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

05-08  ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

09-12  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

11-14  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

13-16  ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

15-18  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

17-20  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

19-22  ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

21-24  ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

23-26  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

25-28  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

27 ก.พ. – 01 มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

29 ก.พ. – 03 มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

02-05  มี.ค.63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

04-07  มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

06-09  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

08-11  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

10-13  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

12-15  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

14-17  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

16-19  มี.ค.63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

18-21  มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

20-23  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

22-25  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

24-27  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 
*****เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพเิศษ จึง ไม่มีราคาเดก็***** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถงึ ณ วันเดนิทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท 
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ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคาทวัร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ + คนขับรถ 
ท่านละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
**(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางที่สนามบนิดอนเมือง)** 

ส าหรับทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ท่ีทางบริษัทไม่สามารถ
คาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และ
ขอให้คณะท่านยินยอมและยนิดีที่จะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ

เหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีที่คา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ท่ีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้อง
กระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้ 

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ

แตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 
วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัเิพ่ือการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้า
เมือง และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  
    (เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 


