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ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุร้อน
4 วัน 2 คืน
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เดินทำง มกรำคม-มีนำคม 63
ตึกไทเป101 | วัดหลงซำน | หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น | พิพิธภัณฑ์บอ่ นำ้ พุรอ้ นเป่ ยโถว
Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บำ้ นสือเฟิ น | ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต | ซีเหมินติง

รำคำแนะนำเริ่มต้นเพียง

10,888.-

เส้นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนำมบินเถำหยวน)
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนำมบินเถำหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุรอ้ นและ
ประวัติศำสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อนำ้ พุรอ้ นเป่ ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้ำนพำยสับปะรด- ร้ำน Germanium -วัดหลง
ซำน-ซีเหมินติง
วันที่ 3. ไทเป-หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น-ผิงซี-หมู่บำ้ นสือเฟิ น-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ ชัน้
89)-ร้ำน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต
วันที่ 4. ไต้หวัน (สนำมบินเถำหยวน)-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนำมบินเถำหยวน)
คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 5 ประตู 5
สำยกำรบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง
.. เนื่องจำกต้องเป็ นไปตำมกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสำยกำรบินจะทำกำรสุ่มจับที่น่ งั ว่ำงบนเครื่อง (RANDOM
SEAT) ซึ่งเป็ นที่น่ งั STANDARD SEAT ให้กบั ลูกค้ำเท่ำนัน้ โดยหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะระบุท่ีน่ งั บนเครื่อง
หรือต้องกำรเปลี่ยนที่น่งั ใหม่ จะมีคำ่ ใช้จำ่ ยเพิ่มเติม
[สำคัญมำก!! ไม่อนุญำตให้นำอำหำรสด จำพวก เนือ้ สัตว์ หรือเนือ้ สัตว์แปรรูปเข้ำเมืองไต้หวันหำกฝ่ ำฝื นมีโทษ
จับปรับได้]

2

เซใจไปไทเป เป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุรอ้ น 4 วัน 2 คืน BY (XW)

[GQ1TPE-XW009]

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

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวั น(สนำมบินเถำหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)ไทเป-เป่ ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและประวัติศำสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ ย
โถว- Beitou Hot Springs Park-ซือ่ หลินกวนตี-๋ ร้ำนพำยสับปะรด- ร้ำน Germanium -วัดหลง
ซำน-ซีเหมินติง

02.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุ งไทเป เมืองไต้หวัน โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เทีย่ วบินที่ XW182
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)
***สำหรับไฟล์ทบินรำยละเอียดดังนี*้ **
เนื่องด้วยทำงสำยกำรบินนกสกู๊ตอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำกำรเดินทำง โปรดตรวจสอบเวลำ
เดินทำงของท่ำนกับทำงเจ้ำหน้ำทีอ่ ีกครั้ง
DMK-TPE : XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 )
02.25 น. ออกเดินทำงสูก่ รุงไทเป โดยสำยกำรบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอำหำรบริกำรบนเครื่อง)
07.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวันเวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อควำมสะดวก
ในกำรนัดหมำยกรุ ณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็ นเวลำท้องถิ่น) หลังจำกท่ำนได้ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกร เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวนกรุ งไทเปเมืองไต้หวันเวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยกรุ ณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็ นเวลำท้องถิ่น) หลังจำกท่ำนได้ผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองและศุลกำกร
เช้ำ
รับประทำนอำหำรแบบกล่อง (McDonald’s)
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จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุรอ้ นและประวัติศำสตร์ไต้หวัน

นำท่ำนชม พิพธิ ภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ ยโถว พิพิธภัณฑ์สไตล์วิคตอเรียและกำรผสมผสำนกันระหว่ำงยุโรปกับ
โรมันอำยุเก่ำแก่นบั ร้อยปี ของไต้หวัน ตัวอำคำรชัน้ แรกสร้ำงขึน้ จำกอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงำมและชัน้ ที่สองทำ
มำจำกไม้กระดำนตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกมีขนำดใหญ่ประมำณ 2,300 ตำรำงเมตร และกำรออกแบบของ
พืน้ ที่โดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภูเขำ (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญี่ปนุ่ ภำยในมีกำรจัดแสดง
ประวัติควำมเป็ นมำและควำมรูเ้ กี่ยวกับบ่อนำ้ พุรอ้ นและห้องอำบนำ้ นอกจำกนีย้ งั มีพืน้ ที่ของห้องสมุด สถำนที่
พักตำกอำกำศ บ่อนำ้ ร้อนและร้ำนขำยของที่ระลึกอีกด้วย นำท่ำนแช่นำ้ พุรอ้ นที่ Beitou Hot Springs Park
นำท่ำนชม ซื่อหลินกวนตี๋ เป็ นบ้ำนพักของมำดำมเจียงซึ่งก็คือบ้ำนพักของอดีตประธำณำธิบดีเจียงไคเช็ค ณ
ปัจจุบนั ถูกทำให้เป็ นสวนที่มีขนำดใหญ่ ซึ่งเพรำะควำมใหญ่นีเ้ องทำให้มีมมุ มำกมำยให้เรำได้คน้ หำกันสำหรับ
สวนแห่งนี ้ และเสมือนพืน้ ที่โดยรอบจะเป็ นสวนเชิงนิเวศเป็ นแห่งแรกของไทเป
กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (สุกชี้ ำบู 1 เซ็ท/ท่ำน)
นำท่ำนแวะช้อปปิ ้งร้ำน Germanium ที่ขนึ ้ ชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดี
ขึน้ เพิ่มควำมกระปรีก้ ระเปร่ำ และคลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรังแดง เป็ นอัญมณีลำ้ ค่ำที่สดุ ในโลกซึ่งมีอยู่
ไม่ก่ี ท่ี จำกนัน้ นำท่ำนสู่ วั ดหลงซำนซื่อ เป็ นวัดเก่ำแก่ท่ีสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถื อได้ว่ำเป็ นวัดพุทธที่
เก่ำแก่ท่ีสดุ ในไต้หวันก็ว่ำได้ ภำยในวัดแห่งนีเ้ ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมำกรรมและสถำปั ตยกรรมที่ประณีต
ท่ำนจะได้เห็นลวดลำยมังกรและเหล่ำเทพเจ้ำที่ได้สร้ำงไว้อย่ำงวิจิตรงดงำมโดยช่ำงฝี มือที่หำได้ยำกในปั จจุบนั
ในแต่ละวันก็จะมีพทุ ธศำสนิกชนจำกทั่วทุกมุมโลกมำเคำรพสักกำระไม่ขำดสำยและ สำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรขอ
พรเรื่องควำมรัก ขอด้ำยแดงเสริมดวงควำมรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้ำแห่งควำมรักหรือ ”เฒ่ำจันทรำ ตำนำน
ด้ำยแดงแห่งรัก”ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ ท้ มีช่ือเสียงโด่งดังมำกของไต้หวัน
ช้อปปิ ้งย่ำน ซีเ หมินติง ถื อว่ำเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่ำได้ หำกเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยำมสแควร์ไต้หวัน หำกเปรียบเทียบกับเกำหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้ำนในมีหลำกหลำยแบรนด์
สินค้ำทัง้ เสือ้ ผ้ำและรองเท้ำกี่ฬำยี่หอ้ ต่ำง ๆ ยังมีสินค้ำยี่หอ้ ท้องถิ่นให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้ำช้อปปิ ้ง
อย่ำงเดียว ยังมีรำ้ นอำหำรเยอะแยะมำกมำยให้ทำ่ นได้เลือกรับประทำน แนะนำว่ำพลำดไม่ได้กบั เมนู นำ้ แข็งใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกำหลีซ่งึ ต้นตำรับของเมนูนีอ้ ยู่ท่ีซีเหมินติงนี่เอง
อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย ...เพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ ง

ค่ำ

4

เซใจไปไทเป เป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุรอ้ น 4 วัน 2 คืน BY (XW)

[GQ1TPE-XW009]

่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้ำ

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่ำ

ไทเป-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น-ผิงซี-หมู่บ้ำนสือเฟิ น-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมขงห
มิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ ชั้น 89)-ร้ำน COSMETIC -ซือ่ หลินไนท์มำร์เก็ต
บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนอิสระช้อปปิ ้ง หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริย ์ กวงสวี ้ แห่ง
รำชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจำนวนมำกพำกันมำขุดทองที่น่ี กำรโหมขุดทองและแร่ธำตุตำ่ งๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลง
อย่ำงน่ำใจหำย ผูค้ นพำกันอพยพย้ำยออกไปเหลือทิง้ ไว้เพียงแต่ควำมทรงจำ จนกระทั่งมีกำรใช้จ่ิวเฟิ่ นเป็ นฉำก
ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภำพภูเขำที่สวยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ ได้ดงึ ดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมำกให้เดินทำงมำชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมำคึกคักและมีชีวิตชีวำอีกครัง้
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินในกำรจับจ่ำยซือ้ ของกินที่แปลกตำ เช่น บัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันที่มีรสชำติ
แบบดัง้ เดิม ไข่ตม้ ใบชำ และของแฮนเมดพืน้ เมืองที่ทำ่ นสำมำรถซือ้ กลับมำเป็ นของฝำกได้อีกด้วย

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เขตผิงซี ที่น่ีเริ่มโด่งดังและมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมำกันมำกขึน้ หลังจำกที่ภำพยนตร์
รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉำยเมื่อปี 2011 ซึ่งมีเส้นทำงรถไฟสำย
ผิงซีเป็ นหนึ่งในสถำนที่ถ่ำยทำของภำพยนตร์เรื่อ งนี ้ ทำให้ท่ีน่ีได้ช่ือว่ำเป็ นหนึ่งในเส้นทำงรถไฟสำย โรแมนติ
กของไต้หวันอีกหนึ่งสถำนที่เที่ยวของเขตผิงซีน่นั ก็คือ หมู่บ้ำนสือเฟิ น เป็ นหมู่บำ้ นเล็ก ๆ ที่มีทำงรถไฟสำยผิงซี
วิ่งผ่ำนตรงกลำงหมู่บำ้ น สองข้ำงทำงเป็ นร้ำนขำยของที่ระลึกที่เกี่ ยวกับโคมไฟขงหมิง ที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
หมู่บำ้ นแห่งนี ้ ที่น่ีมีเทศกำล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกำลปล่อยโคมลอยขงหมิงจัดขึน้ ทุก
ปี ในช่วงระหว่ำงตรุษจีน ท่ำนสำมำรถเขียนคำอธิษฐำนลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมที่น่ีได้ (ไม่รวมค่ำโคม
ขงหมิง)
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เดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ ตึกชมวิวชัน้ 89 รำคำ 600 NTD) ตึกที่มีควำมสูงถึง 508 เมตร เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่น่ียงั มีจุดชมวิวที่สงู ติดอันดับโลกอีกด้วย ภำยในตัวอำคำรมีลูกตุม้ ขนำดใหญ่หนัก
กว่ำ 900 ตัน ทำหน้ำที่กนั กำรสั่นสะเทือนเวลำที่เกิดแผ่นดินไหว นำท่ำนอัพเดทแฟชั่น และกำรตกแต่งร้ำนค้ำ
สไตล์ไต้หวัน นำท่ำนเลือกซือ้ ของฝำก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้ำนพำยสับปะรด (ขนมพำยสับปะรด, ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น) นำท่ำนแวะชมร้ำนเครื่องสำอำง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอำงชื่อดัง
ของไต้หวันมำกมำยหลำยแบรนด์ท่ีทำ่ นสำมำรถซือ้ เป็ นของฝำกแก่คนทำงบ้ำนได้

ค่ำ
่ ัก
ทีพ
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หลังจำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ ้ง ตลำดซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต ตลำดยำมค่ำคืนที่ใหญ่ท่ีสดุ ในไทเป ให้ท่ำนซือ้ สินค้ำ
พืน้ เมือง อำหำร หรือสินค้ำที่ระลึก อิสระตำมอัธยำศัย
อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย ...เพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ ง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพ
ี่ ัก King’s Paradise Hotel หรือเทียบเท่ำ
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วันที4่

ไต้หวัน (สนำมบินเถำหยวน)-กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00)

เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ (BREAKFAST BOX)
07.00 น. สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเถำหยวน สนำมบินแห่งชำติไต้หวัน
10.20 น. อำลำกรุงไทเป เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NokScoot (รวมนำ้ หนักกระเป๋ ำ 20 kg) โดยเที่ยวบินที่
XW181 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)
13.00 น. คณะเดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร : ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ ยโถวดินแดนแห่งนำ้ พุร้อน
4 วัน 2 คืน BY (XW)
กำหนดกำรเดินทำง

10-13 ม.ค. 63
12-15 ม.ค. 63
14-17 ม.ค. 63
16-19 ม.ค. 63
18-21 ม.ค. 63
20-23 ม.ค. 63
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 63
01-04 ก.พ. 63
03-06 ก.พ. 63
05-08 ก.พ. 63
09-12 ก.พ. 63
11-14 ก.พ. 63
13-16 ก.พ. 63
15-18 ก.พ. 63
17-20 ก.พ. 63
19-22 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
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ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ำนละ

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่ำนละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ำนละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
13,888
11,888
10,888
12,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
13,888
11,888
10,888
12,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

13,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
13,888
11,888
10,888
12,888
11,888
11,888
13,888
11,888
10,888
12,888
13,888

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

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

11,888
11,888
11,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
13,888
13,888
13,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
10,888
10,888
10,888
3,500
12,888
12,888
12,888
3,500
13,888
13,888
13,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
13,888
13,888
13,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
10,888
10,888
10,888
3,500
12,888
12,888
12,888
3,500
13,888
13,888
13,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
11,888
11,888
11,888
3,500
*****เนื่องจำกเป็ นทัวร์รำคำพิเศษ จึง ไม่มีรำคำเด็ก*****
รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทำงกลับ] เก็บรำคำท่ำนละ 6,000 บำท
รำคำนีร้ วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

-

รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ + คนขับรถ
ท่ำนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่ำน
**(เก็บทิปก่อนกำรเดินทำงทีส่ นำมบินดอนเมือง)**

สำหรับทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจในกำรให้บริกำร
***โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กับสำยกำร
บิน/สภำวะอำกำศ/ฤดูกำล/กำรจรำจร/กำรเมือง และเหตสุดวิสัยต่ำงๆ ทีท่ ำงบริษัทไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์และแจ้งให้คณะท่ำนทรำบล่วงหน้ำได้ หำกมีเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และ
ขอให้คณะท่ำนยินยอมและยินดีทจี่ ะปฏิบัตติ ำมประกำศ โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสม ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ***
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณำนำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต่ำ 6 หน้ำ
หมำยเหตุ : สำหรับผู้เดินทำงที่อำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย
*** ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกับกำรท่องเที่ยวกำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำพืน้ เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รูจ้ ักในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ร้ำนชำอู่หลง , ร้ำน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM ,
ร้ำนขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจำเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจำกมีผลกับรำคำทัวร์จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจำเป็ นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม กำรบริโภคขึน้ อยูก่ ับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก ไม่มกี ำรบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ถ้ำหำกลูกค้ำไม่มคี วำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ
ณ วันที่มีกำรลงร้ำนรัฐบำล ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวน
เงิน 500 NTD/ท่ำน/ร้ำน ***

เงือ่ นไขกำรให้บริกำร
1.
2.
3.

4.
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กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุป๊ มีกำร
คอนเฟิ รม์ เดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000 บำท
3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่คำ่ ทัวร์รำคำต่ำกว่ำ 10,000 บำท
3.3 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกำรเดินทำง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่ำ 15 วันกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำ
รันตีมดั จำที่น่งั กับสำยกำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
กำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทงั้ หมด ไม่วำ่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ
ที่ระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้ อยู่กับกำร
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พิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง
ทำงมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้ **
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรือไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
กรณีทำ่ นมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลีย่ นระดับชัน้ ที่น่งั จำกชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จำกบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้อง
กระทำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนัน้
ค่ำที่พกั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
** ในกรณีที่ท่ำนจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หำกทำงโรงแรมไม่สำมำรถ
จัดหำห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทำงบริษัทจะมีกำรจัดห้องพักให้เป็ นไปตำมควำมเหมำะสมใน
ลำดับต่อไป **
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำนำ้ หนักสัมภำระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่ำประกันวินำศภัยเครือ่ งบินตำมเงื่อนไขของ
แต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ
ค่ำ ประกัน อุบัติ เ หตุ คุ้ม ครองในระหว่ ำ งกำรเดิ น ทำง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ ำ นละ 1,000,000 บำท ค่ ำ
รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมกับทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1.
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ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ (ทำงรัฐบำลไต้หวันประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับคน
ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลไต้หวันประกำศให้
กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่สถำนทูตกำหนด)
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2.
3.
4.

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศัพท์
ค่ำภำษี นำ้ มัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่ำน

หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นกำรเดินทำงในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำนำ้ มันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ ก่อนวันเดินทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั้ หมดกับทำงบริ ษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำเมืองไต้หวันให้กับคนไทย
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำเมืองไต้หวันให้กบั คนไทย ผูท้ ่ีประสงค์จะพำนักระยะสัน้ ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14
วัน ไม่วำ่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรใน
ขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำมีคณ
ุ สมบัตใิ นกำรเข้ำ เมืองไต้หวัน
**เอกสำรที่อำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกั ทำง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั กำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของไต้หวัน**
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกเมืองไต้หวัน
2. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยที่อำจเกิดขึน้ ระหว่ำงที่พำนักในเมืองไต้ห วัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีตดิ ต่อได้ระหว่ำงที่พำนักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในเมืองไต้หวัน
คุณสมบัตกิ ำรเข้ำเมืองไต้หวัน (สำหรับกรณีกำรเข้ำเมืองไต้หวันตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงั มีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัตเิ พื่อกำร
พำนักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนกำรขอเข้ำเมือง จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผูท้ ่ีไม่มีประวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำ
เมือง และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัตทิ ่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำเมือง
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