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ตึกไทเป101 | วดัหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | พิพิธภณัฑ์บ่อน า้พรุ้อนเป่ยโถว 
Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนต๋ี|  ผิงซ-ีหมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง 

 
 
 
 

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดนิแดนแห่งน ำ้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน  

 

เดนิทำง มกรำคม-มีนำคม 63 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน า้พรุ้อนและ 
ประวัติศาสตร์ไต้หวนั-พิพิธภัณฑ์บ่อน า้พุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนต๋ี-ร้านพายสบัปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลง
ซาน-ซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 
89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลนิไนท์มาร์เก็ต 
วนัที่ 4. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

 รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง  10,888.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนำมบินเถำหยวน) 
23.00 น. 

 
คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประต ู5 
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
.. เน่ืองจากต้องเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสายการบินจะท าการสุ่มจบัท่ีนัง่วา่งบนเคร่ือง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ให้กับลกูค้าเท่านัน้ โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุท่ีนั่งบนเคร่ือง
หรือต้องการเปลี่ยนท่ีนัง่ใหม ่จะมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม     
[ส าคญัมาก!! ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้]  

 
วันที่ 2 

กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนำมบินเถำหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-
ไทเป-เป่ยโถวดนิแดนแห่งน ำ้พุร้อนและประวัตศิำสตร์ไต้หวัน-พิพธิภัณฑ์บ่อน ำ้พุร้อนเป่ย
โถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้ำนพำยสับปะรด- ร้ำน Germanium -วัดหลง
ซำน-ซีเหมินตงิ 

02.25 น. 
 

ออกเดินทำงสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เท่ียวบินท่ี XW182  
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
***ส ำหรับไฟล์ทบินรำยละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทำงสำยกำรบินนกสกู๊ตอำจมีกำรปรับเปล่ียนเวลำกำรเดินทำง  โปรดตรวจสอบเวลำ
เดินทำงของท่ำนกับทำงเจ้ำหน้ำท่ีอีกครัง้ 
DMK-TPE  :   XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 ) 

02.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอำหำรบริกำรบนเคร่ือง)  

07.05 น. 
 

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากร 

เช้ำ รับประทำนอำหำรแบบกล่อง (McDonald’s) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเป่ยโถวดินแดนแห่งน า้พรุ้อนและประวตัิศาสตร์ไต้หวนั 
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น าท่านชม พพิิธภัณฑ์บ่อน ำ้พุร้อนเป่ยโถว พิพิธภณัฑ์สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปกับ
โรมนัอายเุก่าแก่นบัร้อยปีของไต้หวนั  ตวัอาคารชัน้แรกสร้างขึน้จากอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงามและชัน้ท่ีสองท า
มาจากไม้กระดานตกแตง่ด้วยกระจกสีโมเสกมีขนาดใหญ่ประมาณ 2,300 ตารางเมตร และการออกแบบของ
พืน้ท่ีโดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภเูขา (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญ่ีปุ่ น ภายในมีการจัดแสดง
ประวตัิความเป็นมาและความรู้เก่ียวกบับ่อน า้พรุ้อนและห้องอาบน า้ นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีของห้องสมดุ สถานท่ี
พักตากอากาศ บ่อน า้ร้อนและร้านขายของท่ีระลึกอีกด้วย   น าท่านแช่น า้พุร้อนท่ี Beitou Hot Springs Park    

น าท่านชม ซ่ือหลินกวนต๋ี เป็นบ้านพักของมาดามเจียงซึ่งก็คือบ้านพกัของอดีตประธาณาธิบดีเจียงไคเช็ค  ณ 
ปัจจบุนั ถกูท าให้เป็นสวนท่ีมีขนาดใหญ่  ซึ่งเพราะความใหญ่นีเ้องท าให้มีมมุมากมายให้เราได้ค้นหากนัส าหรับ
สวนแห่งนี ้ และเสมือนพืน้ท่ีโดยรอบจะเป็นสวนเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกของไทเป 

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (สุกีช้ำบู 1 เซท็/ท่ำน) 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดี

ขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอญัมณีล า้ค่าท่ีสดุในโลกซึ่งมีอยู่
ไม่ก่ีท่ี  จากนัน้น าท่านสู่ วัดหลงซำนซ่ือ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวดัพุทธท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในไต้หวนัก็วา่ได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  
ท่านจะได้เห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจ้าท่ีได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาได้ยากในปัจจบุัน  
ในแตล่ะวนัก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่านท่ีต้องการขอ
พรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจนัทรา ต านาน

ด้ายแดงแห่งรัก”ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไต้หวนั  
ช้อปปิง้ย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์
สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้
อย่างเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูน า้แขง็ใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต ารับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง      
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ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ...เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก Ever Spring Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 
ไทเป-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้ำนสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมขงห
มิง)-เมืองไทเป-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ชัน้ 89)-ร้ำน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านอิสระช้อปปิง้ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์ กวงสวี ้แห่ง

ราชวงศ์ชิง มีนักขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉาก

ในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภเูขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นักท่องเท่ียวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา เช่น บัวลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสดุในไต้หวนัท่ีมีรสชาติ
แบบดัง้เดิม  ไขต้่มใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เขตผิงซี ท่ีน่ีเร่ิมโดง่ดงัและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมากนัมากขึน้ หลงัจากท่ีภาพยนตร์

รักโรแมนติกช่ือดงัของไต้หวนั เร่ือง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซึ่งมีเส้นทางรถไฟสาย
ผิงซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตร์เร่ืองนี  ้ท าให้ท่ีน่ีได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย โรแมนติ
กของไต้หวนัอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนัน่ก็คือ หมู่บ้ำนสือเฟิน เป็นหมูบ้่านเลก็ ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซี
ว่ิงผ่านตรงกลางหมู่บ้าน สองข้างทางเป็นร้านขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสญัลักษณ์ของ
หมูบ้่านแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมิงจัดขึน้ทุก
ปีในช่วงระหว่างตรุษจีน ท่านสามารถเขียนค าอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมท่ีน่ีได้ (ไม่รวมค่ำโคม
ขงหมิง)  
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เดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว น าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า 
สไตล์ไต้หวนั  น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ท่ี ร้ำนพำยสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด,   ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  น าท่านแวะชมร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงั
ของไต้หวนัมากมายหลายแบรนด์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลำดซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้ท่านซือ้สินค้า

พืน้เมือง อาหาร หรือสินค้าท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 
ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ...เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก   King’s Paradise Hotel  หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่4 
ไต้หวัน (สนำมบินเถำหยวน)-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ (BREAKFAST BOX) 
07.00 น. 
10.20 น. 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวนั  
อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี 
XW181 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง)  

13.00 น. คณะเดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร : ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน ำ้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน BY (XW) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

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 - 

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 - 
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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 - 
*****เน่ืองจำกเป็นทัวร์รำคำพเิศษ จงึ ไม่มีรำคำเดก็***** 

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ จนถงึ ณ วันเดินทำงกลับ]  เกบ็รำคำท่ำนละ 6,000 บำท 
รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทปิไกด์ + คนขับรถ 
ท่ำนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่ำน 
**(เก็บทปิก่อนกำรเดนิทำงที่สนำมบินดอนเมือง)** 

ส ำหรับทปิหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจในกำรให้บริกำร 
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***โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสำยกำร
บิน/สภำวะอำกำศ/ฤดูกำล/กำรจรำจร/กำรเมือง และเหตสุดวสัิยต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์และแจ้งให้คณะท่ำนทรำบล่วงหน้ำได้  หำกมีเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเกดิขึน้  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  และ
ขอให้คณะท่ำนยนิยอมและยนิดีท่ีจะปฏิบัติตำมประกำศ  โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถงึควำม

เหมำะสม  ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต ่ำ 6 หน้ำ 

หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 
 

*** ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกับกำรท่องเที่ยวก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ร้ำนชำอู่หลง , ร้ำน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้ำนขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจำกมีผลกับรำคำทัวร์จงึเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม  กำรบริโภคขึน้อยู่กับควำม

พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน  หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ 
ณ วันท่ีมีกำรลงร้ำนรัฐบำล  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวน

เงนิ 500 NTD/ท่ำน/ร้ำน *** 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีที่ค่าทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง 
ทำงมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้อง
กระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้ 

2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่ำนจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หำกทำงโรงแรมไม่สำมำรถ
จัดหำห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทำงบริษัทจะมีกำรจัดห้องพักให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมใน
ล ำดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของ

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

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทำงรัฐบำลไต้หวันประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับคน

ไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลไต้หวันประกำศให้
กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรขอวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตก ำหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท์ 

3. ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 
วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 



 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOT06 

 

คุณสมบัตกิำรเข้ำเมืองไต้หวัน (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำเมืองไต้หวันตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ท่ีไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้า
เมือง และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 


