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 ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  10,888.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) 
23.00 น. 

 
คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 1  ชัน้ 3 เคำน์เตอร์ 5  ประต ู5 
สำยกำรบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
.. เน่ืองจำกต้องเป็นไปตำมกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสำยกำรบินจะท ำกำรสุ่มจบัท่ีนัง่วำ่งบนเคร่ือง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ให้กับลกูค้ำเท่ำนัน้ โดยหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะระบุท่ีนั่งบนเคร่ือง
หรือต้องกำรเปลี่ยนท่ีนัง่ใหม่ จะมีคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมเติม     
[ส ำคญัมำก!! ไมอ่นญุำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้ำเมืองไต้หวนัหำกฝ่ำฝืนมีโทษ
จบัปรับได้]  

 
วันที่ 2 

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

02.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เท่ียวบินท่ี XW182  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 
DMK-TPE  :   XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 ) 

02.25 น. ออกเดินทำงสูก่รุงไทเป โดยสำยกำรบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนำมบินเถำหยวน) 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไต้หวนั(สนำมบินเถำหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน ำ้พรุ้อนและ 
ประวัติศำสตร์ไต้หวนั-พิพิธภัณฑ์บ่อน ำ้พุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนต๋ี-ร้ำนพำยสบัปะรด- ร้ำน Germanium -วัดหลง
ซำน-ซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ไทเป-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้ำนสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ชัน้ 
89)-ร้ำน COSMETIC -ซื่อหลนิไนท์มำร์เก็ต 
วนัที่ 4. ไต้หวนั (สนำมบินเถำหยวน)-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00) 
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07.05 น. 
 

เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรนดัหมำยกรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ิน) หลงัจำกท่ำนได้ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศลุกำกร เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวนัเวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรนดัหมำยกรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ิน) หลงัจำกท่ำนได้ผำ่นพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองและศลุกำกร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองเป่ยโถวดินแดนแห่งน ำ้พรุ้อนและประวตัิศำสตร์ไต้หวนั 

 
น ำท่ำนชม พพิิธภัณฑ์บ่อน า้พุร้อนเป่ยโถว พิพิธภณัฑ์สไตล์วิคตอเรียและกำรผสมผสำนกนัระหวำ่งยุโรปกับ
โรมนัอำยเุก่ำแก่นบัร้อยปีของไต้หวนั  ตวัอำคำรชัน้แรกสร้ำงขึน้จำกอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงำมและชัน้ท่ีสองท ำ
มำจำกไม้กระดำนตกแตง่ด้วยกระจกสีโมเสกมีขนำดใหญ่ประมำณ 2,300 ตำรำงเมตร และกำรออกแบบของ
พืน้ท่ีโดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภเูขำ (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญ่ีปุ่ น ภำยในมีกำรจัดแสดง
ประวตัิควำมเป็นมำและควำมรู้เก่ียวกบับ่อน ำ้พรุ้อนและห้องอำบน ำ้ นอกจำกนีย้งัมีพืน้ท่ีของห้องสมดุ สถำนท่ี
พักตำกอำกำศ บ่อน ำ้ร้อนและร้ำนขำยของท่ีระลึกอีกด้วย   น ำท่ำนแช่น ำ้พุร้อนท่ี Beitou Hot Springs Park    

น ำท่ำนชม ซ่ือหลินกวนต๋ี เป็นบ้ำนพักของมำดำมเจียงซึ่งก็คือบ้ำนพกัของอดีตประธำณำธิบดีเจียงไคเช็ค  ณ 
ปัจจบุนั ถกูท ำให้เป็นสวนท่ีมีขนำดใหญ่  ซึ่งเพรำะควำมใหญ่นีเ้องท ำให้มีมมุมำกมำยให้เรำได้ค้นหำกนัส ำหรับ
สวนแห่งนี ้ และเสมือนพืน้ท่ีโดยรอบจะเป็นสวนเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกของไทเป 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกีช้าบู 1 เซท็/ท่าน) 
 น ำท่ำนแวะช้อปปิง้ร้ำน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตัิ ท ำให้เลือดลมเดินดี

ขึน้ เพ่ิมควำมกระปรีก้ระเปร่ำ และคลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรังแดง เป็นอญัมณีล ำ้ค่ำท่ีสดุในโลกซึ่งมีอยู่
ไม่ก่ีท่ี  จำกนัน้น ำท่ำนสู่ วัดหลงซานซ่ือ เป็นวดัเก่ำแก่ท่ีสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่ำเป็นวดัพุทธท่ี
เก่ำแก่ท่ีสดุในไต้หวนัก็วำ่ได้ ภำยในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปด้วยรูปแบบของประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมท่ีประณีต  
ท่ำนจะได้เห็นลวดลำยมงักรและเหล่ำเทพเจ้ำท่ีได้สร้ำงไว้อย่ำงวิจิตรงดงำมโดยช่ำงฝีมือท่ีหำได้ยำกในปัจจบุัน  
ในแตล่ะวนัก็จะมีพุทธศำสนิกชนจำกทัว่ทกุมมุโลกมำเคำรพสกักำระไมข่ำดสำยและ ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรขอ
พรเร่ืองควำมรัก ขอด้ำยแดงเสริมดวงควำมรักขอได้ท่ีน่ีกับองค์เทพเจ้ำแห่งควำมรักหรือ ”เฒ่ำจนัทรำ ต ำนำน

ด้ำยแดงแห่งรัก”ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัมำกของไต้หวนั  
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ช้อปปิ้งย่ำน ซีเหมินติง ถือว่ำเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไต้หวนัเลยก็ว่ำได้ หำกเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยำมสแควร์ไต้หวนั หำกเปรียบเทียบกับเกำหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้ำนในมีหลำกหลำยแบรนด์
สินค้ำทัง้เสือ้ผ้ำและรองเท้ำก่ีฬำย่ีห้อต่ำง ๆ ยังมีสินค้ำย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ได้มีแค่สินค้ำช้อปปิ้ง
อย่ำงเดียว ยงัมีร้ำนอำหำรเยอะแยะมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกรับประทำน แนะน ำวำ่พลำดไมไ่ด้กบัเมน ูน ำ้แขง็ใส
ไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกำหลีซึ่งต้นต ำรับของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง      

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Ever Spring Hotel  หรือเทียบเท่า 

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

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนอิสระช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์ กวงสวี ้แห่ง

รำชวงศ์ชิง มีนักขดุทองจ ำนวนมำกพำกนัมำขดุทองท่ีน่ี กำรโหมขดุทองและแร่ธำตตุำ่งๆ ท ำให้จ ำนวนแร่ลดลง
อย่ำงน่ำใจหำย ผู้คนพำกนัอพยพย้ำยออกไปเหลือทิง้ไว้เพียงแต่ควำมทรงจ ำ จนกระทัง่มีกำรใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉำก

ในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภำพภเูขำท่ีสวยงำมในฉำก
ภำพยนตร์ ได้ดงึดดู นักท่องเท่ียวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมำคกึคกัและมีชีวิตชีวำอีกครัง้  
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินในกำรจับจ่ำยซือ้ของกินท่ีแปลกตำ เช่น บัวลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสดุในไต้หวนัท่ีมีรสชำติ
แบบดัง้เดิม  ไขต้่มใบชำ และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีท่ำนสำมำรถซือ้กลบัมำเป็นของฝำกได้อีกด้วย 

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่เขตผิงซี ท่ีน่ีเร่ิมโดง่ดงัและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมำกนัมำกขึน้ หลงัจำกท่ีภำพยนตร์

รักโรแมนติกช่ือดงัของไต้หวนั เร่ือง You Are the Apple of My Eye ออกฉำยเมื่อปี 2011 ซึ่งมีเส้นทำงรถไฟสำย
ผิงซีเป็นหนึ่งในสถำนท่ีถ่ำยท ำของภำพยนตร์เร่ืองนี  ้ท ำให้ท่ีน่ีได้ช่ือว่ำเป็นหนึ่งในเส้นทำงรถไฟสำย โรแมนติ
กของไต้หวนัอีกหนึ่งสถำนท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนัน่ก็คือ หมู่บ้านสือเฟิน เป็นหมูบ้่ำนเลก็ ๆ ท่ีมีทำงรถไฟสำยผิงซี
ว่ิงผ่ำนตรงกลำงหมู่บ้ำน สองข้ำงทำงเป็นร้ำนขำยของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสญัลักษณ์ของ
หมูบ้่ำนแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกำล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกำลปล่อยโคมลอยขงหมิงจัดขึน้ทุก
ปีในช่วงระหว่ำงตรุษจีน ท่ำนสำมำรถเขียนค ำอธิษฐำนลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมท่ีน่ีได้ (ไม่รวมค่าโคม
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ขงหมิง)  

 
เดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 รำคำ 600 NTD) ตึกท่ีมีควำมสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกด้วย ภำยในตวัอำคำรมีลกูตุ้มขนำดใหญ่หนัก
กว่ำ 900 ตนั ท ำหน้ำท่ีกันกำรสัน่สะเทือนเวลำท่ีเกิดแผ่นดินไหว น ำท่ำนอพัเดทแฟชัน่ และกำรตกแต่งร้ำนค้ำ 
สไตล์ไต้หวนั  น ำท่ำนเลือกซือ้ของฝำก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพำยสบัปะรด,   ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  น ำท่ำนแวะชมร้ำนเคร่ืองส ำอำง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส ำอำงช่ือดงั
ของไต้หวนัมำกมำยหลำยแบรนด์ท่ีท่ำนสำมำรถซือ้เป็นของฝำกแก่คนทำงบ้ำนได้ 

 
 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนช้อปปิ้ง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลำดยำมค ่ำคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้ท่ำนซือ้สินค้ำ

พืน้เมือง อำหำร หรือสินค้ำท่ีระลกึ อิสระตำมอธัยำศยั 
ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก   King’s Paradise Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่4 
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน า้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน BY (XW) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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 - 

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 - 

07.00 น. 
10.20 น. 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู ่สนำมบินเถำหยวน สนำมบินแห่งชำติไต้หวนั  
อ ำลำกรุงไทเป เดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NokScoot (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

13.00 น. คณะเดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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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 จงึ ไม่มีราคาเดก็***** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ จนถงึ ณ วันเดินทางกลับ]  เกบ็ราคาท่านละ 6,000 บาท 
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ + คนขับรถ 
ท่านละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
**(เก็บทปิก่อนการเดนิทางที่สนามบินดอนเมือง)** 

ส าหรับทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ท่ีทางบริษัทไม่สามารถ
คาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกดิขึน้  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และ
ขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึความ

เหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับ
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นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร 
 คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน  ในกรณีที่ค่ำทวัร์รำคำต ่ำกว่ำ 10,000 บำท  
     3.3 กรุณำช ำระค่ำทวัร์สว่นที่เหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิำรเดินทำง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกว่ำ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำ
รันตีมัดจ ำที่นั่งกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ
ที่ระบ ุไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง
พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 
 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นัง่จำกชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จำกบัตรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่ออัพเกรดต้อง
กระท ำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้ 
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2.  ค่ำที่พกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนักสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่ำประกนัวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของ

แต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้ มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจ้ำหน้ำที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ3 ล้ำนบำท] 
 ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยนุ้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
7.  ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสอืเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศพัท์ 

3. ค่ำภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. ค่ำทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่ำน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ 



  10 เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน ำ้พุร้อน 4 วนั 2 คืน BY (XW)                                                  [GQ1TPE-XW009] 

 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อบุติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำขำ่ยคณุสมบตัเิพ่ือกำร
พ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำเมือง จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ท่ีไมม่ีประวตัิกำรถกูสง่ตวักลบัจำกเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำ
เมือง และไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำเมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 
วนั ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธรุกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำรใน
ขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพ่ือเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัิในกำรเข้ำ เมืองไต้หวนั 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของไต้หวนั** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกเมืองไต้หวนั  
2. สิ่งท่ียืนยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไต้หวนั (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไต้หวนั 


