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ไตห้วัน เซลฟ่ี..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
4 วัน 2 คืน  

 

เดนิทาง ธันวาคม-มีนาคม 2563 
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เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25 – 07.05) 
วนัท่ี 2. สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา–วดัพระถงัซมัจั๋ง–วดัเหวินหวู–่รา้นพายสบัปะรด–ไถจง–ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 3. ไถจง–ไทเป–เยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน– รา้น COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลนิไนท์
มารเ์ก็ต 
วนัท่ี 4. สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.30) 

|  ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | วดัเหวินหวู่ | หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน |   
|  เย๋หลิ่ว |  ตกึไทเป 101 |  ซ่ือหลนิไนทม์ารเ์ก็ต |   

 
 
 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 

สายการบนินกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

เร่ิมต้นเพยีง  10,888.- 

http://bit.ly/2NMk5YE
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***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เท่านัน้
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีนั่งใหม่ จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบนิและช าระคา่บรกิารเพิ่มเตมิดว้ยตวัทา่นเอง*** 
[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรบัได]้ 

วันที ่2 
สนามบนิเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–
วัดเหวนิหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เท่ียวบนิท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 02.25-07.05 / 03.45-08.30 

07.05 น. เดนิทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วนั (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน   หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะทา่นเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเล 
 น าทา่นลอ่งเรือยอรช์แบบส่วนตวัชมทิวทศันข์อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุและเป็นเข่ือนท่ีส าคญัในไตห้วนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ
แห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่และยังเป็น
ต าแหน่งฮวงจุ้ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ พื ้นท่ีบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัมากมาย  หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการพระอฐิัของพระถงั
ซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิส์ิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วนั ซึ่ง
ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความ
ซ่ือสตัย)์ และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสดุหรือท่ีเรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้น
ความรกั  ถือวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัท่ีท่ านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา  เป็นท่ีนบั
ถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหินออ่น  2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดัซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

 น าคณะทา่นเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, 
เห็ดทอด เป็นตน้) 

 
 น าคณะทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง 
 น าคณะท่านชอ้ปป้ิง ตลาด ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและ

รา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้
ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใด
ไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ินใหท้่านไดล้ิม้ลองอีก
ดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 
ไถจง–ไทเป–เย๋หล่ิว –หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน– COSMETIC – GERMANIUM 
SHOP–ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลินไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะทา่นเดนิทางสู ่เมืองไทเป 

น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก  ท าให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะตา่งๆท่ีน่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่
ดงัไปทั่วโลก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู๊ด 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริย ์กวงสวี ้
แห่งราชวงศช์ิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแรธ่าตตุ่างๆ ท าใหจ้  านวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทิง้ไวเ้พียงแตค่วามทรงจ า จนกระทั่งมีการใชจ้ิ่วเฟ่ิ น
เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา เช่น บวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนัท่ีมีรสชาติ
แบบดัง้เดมิ  ไขต่ม้ใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

 รา้น COSMETIC ศนูยร์วมผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงามท่ีขึน้ช่ือของไตห้วนั  ใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้อย
และสามารถน าเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได้ น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ศูนย ์GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ย
ขอ้มือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลายความเครียด 
รวมถึงปะการงัแดง ท่ีเป็นอญัมณีล า้คา่ท่ีมีอยูเ่พียงไมก่ี่ท่ีในโลก   

 น าคณะทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 
เมตร ซึ่งเป็นความสูงอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูง
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ตดิอนัดบัโลกใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนัอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่
หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ดา้นในมีลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก 
ดว้ยความเรว็ประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  ส่วนดา้นล่างของตกึเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์
ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ใหท้่านซือ้สินคา้

พืน้เมือง อาหาร หรือสินคา้ท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 สนามบนิเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
09.40 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตไิตห้วนั อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบนิท่ี XW181  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW181 09.40-12.30 / 10.20-13.00 

 
12.15 น. 

 
เดนิทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซลฟ่ี..ไทเป ทะเลสาบสุริยนั จันทรา 4 วัน 2 คนื BY (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

27-30  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500 - 

28-31  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500 - 

29 ธ.ค.-01 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500 - 

30 ธ.ค.-02 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500 - 

31 ธ.ค.-03 ม.ค 63 17,999 17,999 17,999 5,500 - 

01-04  ม.ค. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 - 

02-05  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

03-06  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

04-07  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - 

05-08  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - 

06-09  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - 

07-10  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - 

08-11  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - 

29  ม.ค. – 01 ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

31  ม.ค. – 03 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

02-05  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

04-07  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

06-09  ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

08-11  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

10-13  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

12-15  ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

14-17  ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

16-19  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

18-21  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 
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20-23  ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

22-25  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

24-27  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

26-29  ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

28 ก.พ. – 02 มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

01-04  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

03-06  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

05-08  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

07-10  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

09-12  มี.ค.63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

11-14  มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

13-16  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

15-18  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

17-20  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

19-22  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

21-24  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

23-26  มี.ค.63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

25-28  มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 
*****เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษ จึง ไม่มีราคาเดก็***** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์จนถงึ ณ วันเดนิทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท 
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทวัรข์้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิไกด ์+ คนขับรถ 
ทา่นละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
**(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมือง)** 

ส าหรับทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ท้ังนีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ทีท่างบริษัทไม่สามารถ
คาดการณแ์ละแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข้์างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และ
ขอให้คณะท่านยินยอมและยนิดีทีจ่ะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ

เหมาะสม  ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดินทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัรจึ์งเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยูก่ับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถา้หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ 
 คอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีที่คา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้ง
กระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้ 

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของ
แตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัเิพ่ือการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้
เมือง และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทาง
บรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั  
    (เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั 
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