
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

|  ทะเลสาบสริุยนั จนัทรา | วดัเหวินหวู ่| หมูบ้่านโบราณจิ�วเฟิ� น |   
|  เยห๋ลิ�ว |  ตกึไทเป "#" |  ซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต |   

 
 
 

ไต้หวัน เซลฟี� ..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จนัทรา  
4 วัน  2 คืน  

เดนิทาง สิงหาคม -ตุลาคม 2562 

เริ�มต้นเพียง  9,999.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

วันที� ( กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 
23.00 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ "  ชั 1น 2 เคาน์เตอร์ 3  ประต ู3 

สายการบนินกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที�คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ 1นเครื�อง 
***ขอสงวนสิทธิBในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบิน เนื�องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ�ง
ระบบการจองที�นั�งเป็นแบบสุม่ที�นั�งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ�งเป็นที�นั�ง STANDARD SEAT ให้กบัลกูค้าเท่านั 1น
หากท่านมีความประสงค์ที�จะระบุที�นั�งบนเครื�อง หรือเปลี�ยนที�นั�งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม โปรดติดต่อสาย
การบนิและชําระคา่บริการเพิ�มเตมิด้วยตวัท่านเอง*** 
[สําคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื 1อสตัว์ หรือเนื 1อสตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

วันที� 7 
สนามบนิเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั;ง–
วัดเหวนิหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เกต็ 

?2.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เที�ยวบนิที� XW"TU (ไม่มีอาหารบริการบนเครื�อง) 
***สาํหรับไฟล์ทบนิรายละเอียดดงันี B*** 
เนื�องด้วยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที�อีกครัBง 
DMK-TPE : XW(K7 ?L.7?-?K.?M / ?L.OM-?K.L? 

?7.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิต้หวนั (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย ( ชั�วโมง) เพื�อ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ�น   หลงัจากนั 1นพาคณะท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะท่านเดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สดุของไต้หวนั ที�ไมมี่ทางออกสูท่ะเล 
 นําท่านลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ 1าจืดที�เกิดขึ 1นตาม

ธรรมชาตทีิ�ใหญ่ที�สดุและเป็นเขื�อนที�สําคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ
แห่งนี 1จะมีรูปร่างครึ�งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ�งล่างเหมือนพระจนัทร์เสี 1ยวที�กําลงัประกบกันอยู่และยงัเป็น

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ)สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05( 
วนัที� 2. สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั–จนัทราวดัพระถงัซมัจัdง–วดัเหวินหวู–่ร้านพายสบัปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 

วนัที� 3. ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ�ว-หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขึ 1นชั 1น 89)–ซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต 
วนัที� 4. สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ )สนามบินดอนเมือง(  )XW181 : 09.40 – 12.15( 



 

   

 

 

  

  

 

 

ตําแหน่งฮวงจุ้ ยที�ดีมีมังกรล้อมรอบ พื 1นที�บริเวณนี 1ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที�สมบูรณ์ที�สุดของไต้หวัน  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี 1จะมีสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัมากมาย  หลงัจากนั 1นนําท่านนมสัการพระอฐิัของพระถงั
ซมัจัdง ที�อญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจั;ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนั 1นนําท่านนมสัการสิ�งศกัดิBสิทธิB ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วดักวนอ ูเป็นวดัศกัดิBสิทธิBอีกแห่งของไต้หวนั ซึ�ง

ภายในจะเป็นที�ประดิษฐานรูปปั 1นของศาสดาขงจื 1อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความ
ซื�อสตัย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือที�เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที�มีชื�อเสียงมากในด้าน
ความรัก  ถือว่าเป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้าสําคญัที�ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา  เป็นที�นบั
ถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสงิโตหินออ่น  2 ตวั ที�ตั 1งอยูห่น้าวดัซึ�งมีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 นําคณะท่านเลือกซื 1อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ที� ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, 
เห็ดทอด เป็นต้น) 

 นําคณะท่านเดนิทางสู ่เมืองไถจง 
 นําคณะท่านช้อปปิ 1ง ตลาด ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที�มีสนิค้าหลากหลายประเภททั 1งแบบแผงลอยและร้าน

ยี�ห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้านเครื�องสําอางค์จากญี�ปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี�ห้อต่างๆ เสื 1อผ้าหลากหลายยี�ห้อ ทั 1ง
ยี�ห้อท้องถิ�นของไต้หวนัเอง รวมแล้วกว่า "## ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื 1อแวะชมตามใจชอบ….หากท่านใด
ไม่ใช่ขาช้อปปิ 1งก็ไม่ต้องกลวัเบื�อเพราะตลาดแห่งนี 1ยงัเป็นตลาดที�รวบรวมอาหารท้องถิ�นให้ท่านได้ลิ 1มลองอีก
ด้วย 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย ...เพื�อความสะดวกในการช้อปปิBง 
ที�พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที� L 
ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ�ว –หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น– DUTY FEE – GERMANIUM 
SHOP–ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ Bนชั Bน 89)–ซื�อหลินไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะท่านเดนิทางสู ่เมืองไทเป 

นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ�ว อทุยานแหง่นี 1ตั 1งอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะ
พื 1นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ 1าทะเลและลมทะเลและการเคลื�อนตวัของเปลือกโลก  ทําให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆที�น่าตื�นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ�งมีชื�อเสียงโดง่
ดงัไปทั�วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารซีฟู๊ด 
 นําท่านอิสระช้อปปิ 1ง หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหลง่เหมืองทองที�มีชื�อเสียงตั 1งแตส่มยักษัตริย์ กวงสวี 1 แห่ง

ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลง



 

   

 

 

  

  

 

 

อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิ 1งไว้เพียงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมีการใช้จิ�วเฟิ� นเป็นฉาก
ในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื�อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที�สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นกัท่องเที�ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื�นชม จิ�วเฟิ� นจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครั 1ง  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจบัจ่ายซื 1อของกินที�แปลกตา เช่น บวัลอยเผือกที�โด่งดงัที�สดุในไต้หวนัที�มีรสชาติ
แบบดั 1งเดมิ  ไขต้่มใบชา และของแฮนเมดพื 1นเมืองที�ท่านสามารถซื 1อกลบัมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 

 จากนั 1นนําท่านช็อปปิ 1งสินค้าที� DUTY FREE  ซึ�งมีสินค้าแบรนด์เนมชั 1นนําให้ท่านได้เลือกซื 1อ ในราคาโปรโมชั�น
ที�จะทําให้ท่านได้สว่นลดมากมาย สนิค้าแนะนํา ! เซท็ชดุนํ 1าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี�ห้อตา่ง ๆ 
มีให้เลือกมากมายและที�สําคญัท่านได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซื 1อในดิวตี 1ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอนนําท่านแวะช้อปปิ 1ง ศูนย์ GERMANIUM ที�ขึ 1นชื�อเรื�องสร้อยข้อมือ Germanium ที�มีคณุสมบตัิ ทําให้
เลือดลมเดินดีขึ 1น เพิ�มความกระปรี 1กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที�เป็นอญัมณีลํ 1าคา่ที�มี
อยูเ่พียงไมกี่�ที�ในโลก   

 นําคณะท่านเดินทางสู ่ตกึไทเป(?( (ไม่รวมค่าขึ Bนตกึชมวิวชั Bน 89 ราคา n?? NTD) ตกึที�มีความสงูถึง 3#T 
เมตร ซึ�งเป็นความสงูอนัดบั 3 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที�นี�ยงัมีจดุชมวิวที�สงู
ตดิอนัดบัโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคูก่บัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่
หนกักว่า �## ตนั ทําหน้าที�กันการสั�นสะเทือนเวลาที�เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที�มีความเร็วที�สดุในโลก 
ด้วยความเร็วประมาณ ",##T เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสินค้า ที�รวบรวมร้านค้าแบรนด์
ดงัระดบัโลกไว้มากมาย 

 หลงัจากนั 1นนําท่านช้อปปิ 1ง ตลาดซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามคํ�าคืนที�ใหญ่ที�สดุในไทเป ให้ท่านซื 1อสินค้า
พื 1นเมือง อาหาร หรือสนิค้าที�ระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย ...เพื�อความสะดวกในการช้อปปิBง 
ที�พัก CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที� O สนามบนิเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
?q.40 น. สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตไิต้หวนั อําลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot (รวมนํ Bาหนักกระเป๋า 7? kg) โดยเที�ยวบนิที� XW181  
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง) 
***สาํหรับไฟล์ทบนิรายละเอียดดงันี B*** 
เนื�องด้วยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที�อีกครัBง 
DMK-TPE : XW(K7 ?L.7?-?K.?M / ?L.OM-?K.L? 

  



 

   

 

 

  

  

 

 

12.15 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซลฟี� ..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา O วัน 7 คืน BY (XW) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 7-L ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 7? ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 7? ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั;ว 
ท่านละ 

" - � ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

� - � ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

� - � ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

"2 - "� ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

"3 - "T ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

"T - U" ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

U# - U2 ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

UU - U3 ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

U3 - UT ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

U� - 2# ส.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

U� ส.ค. - " ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 3,��� 

" - � ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

2 - � ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

3 - T ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

T - "" ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

"# - "2 ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

"U - "3 ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

"3 - "T ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

"� - U# ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

"� - UU ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

UU - U3 ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

U� - U� ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

U� - U� ก.ย. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 



 

   

 

 

  

  

 

 

U� ก.ย. - U ต.ค. �U 9,999 9,999 9,999 3,500 �,��� 

" - � ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

2 - � ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

� - � ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

T - "" ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

"# - "2 ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

"2 - "� ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

"3 - "T ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

"� - U# ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

U# - U2 ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

UU - U3 ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 

U� - U� ต.ค. �U 10,999 10,999 10,999 3,500 �,��� 
*****เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ จงึ ไม่มีราคาเดก็***** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 7 ปีบริบูรณ์ จนถงึ ณ วันเดนิทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ n,??? บาท 
ราคานี Bรวมรายการทวัร์ ตั;วเครื�องบนิ 

 
 

ราคาทวัร์ข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์ + คนขับรถ 
ท่านละ (,M?? เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 

สาํหรับทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  ทั Bงนี Bขึ Bนอยู่กับสายการบนิ/สภาวะอากาศ/
ฤดกูาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที�ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบ

ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกดิขึ Bน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดทีี�จะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

คาํนึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่า n เดือน หรือ (K? วัน ขึ Bนไป
ก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ�า n หน้า 



 

   

 

 

  

  

 

 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที�อายุไม่ถงึ (K ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที�ยวกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื Bนเมืองให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื Bนเมือง ฯลฯ ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วยเนื�องจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม  การบริโภคขึ Bนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั Bงสิ Bน 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที�มีการลงร้าน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ Bนจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ M00 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงื�อนไขการให้บริการ 

".  การเดินทางในแตล่ะครั 1งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน "# ทา่นขึ 1นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
U.  ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตัdวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครั 1ง มิฉะนั 1นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 1งสิ 1น 
2.  การชําระคา่บริการ 
     2." กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ "#,### บาท  
     2.U กรุณาชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีที�คา่ทวัร์ราคาตํ�ากวา่ "#,### บาท  
     2.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ "3 วนัก่อนออกเดินทาง 
�.  การยกเลกิารเดินทาง 

�." แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 2# วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั 1งหมด  
�.U แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง "3 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ "#,### บาท 
�.2 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ "3 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิB เก็บคา่ใช้จ่ายทั 1งหมด  
�.� ยกเว้นกรุ๊ปที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําที�นั�งกบัสาย
การบินและค่ามัดจําที�พัก รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั 1งหมด ไม่ว่า
ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
�.3 กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 1งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที�ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ 1น 

 **สําคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านัBน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขั Bนตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั Bงไทยและไต้หวัน ขึ Bนอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที�เท่านั Bน ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั Bงสิ Bน** 
�.� เมื�อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สทิธิB ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ 1น 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

อัตราค่าบริการนี Bรวม 
1.  คา่ตัdวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั 1นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี�ยนระดบัชั 1นที�นั�งจากชั 1นประหยัดเป็นชั 1นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ 

จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง � วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื�ออพัเกรดต้องกระทําที�เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เทา่นั 1น 

2.  คา่ที�พกัห้องละ U-2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที� ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [7 เตียง+( ที�นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที�ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ 1าหนกัสมัภาระรวมในตัdวเครื�องบิน [นกสกู๊ต U# กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มี

การเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตุ

วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื 1อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจ้าหน้าที�บริษัทได้ ** 
 - เบี 1ยประกนัเริ�มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี 1ยประกนัเริ�มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ�ม �% และหกั ณ ที�จ่าย 2% 

 

อัตราค่าบริการนี Bไม่รวม 
1. ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที�ประสงค์จะ

พํานักระยะสั Bนในไต้หวันไม่เกิน (O วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ�มในการขอวีซ่าตามที�สถานทูตกาํหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือที�ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีนํ 1ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัdวเครื�องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม ",3## เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ "# ทา่น 



 

   

 

 

  

  

 

 

2. ขอสงวนสทิธิBการเก็บคา่นํ 1ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ 1นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
�. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 1งสิ 1น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 1งสิ 1น หากเกิดสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง 
�. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทั 1งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั 1งหมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ที�ยงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัเิพื�อ
การพํานกัระยะสั 1น 

3. ในขั 1นตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 14 วนั 

4. เป็นผู้ ที�ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ
ไมใ่ห้เข้าเมือง และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัทีิ�อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ที�ประสงค์จะพํานกัระยะสั 1นในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 1� 
วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขั 1นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื�อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารที�อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัdวเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ั 1งนี 1ขึ 1นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัdวเครื�องบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิ�งที�ยืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ 1นระหวา่งที�พํานกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที�ตดิตอ่ได้ระหวา่งที�พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และ

อื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในเมืองไต้หวนั 



 

   

 

 

  

  

 

 

 


