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ตกึไทเป101 | วดัหลงซำน | หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน | พิพิธภณัฑบ์อ่น ำ้พรุอ้นเป่ยโถว 

Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋|  ผิงซ-ีหมู่บำ้นสือเฟิน | ซื่อหลินไนทม์ำรเ์ก็ต | ซีเหมินติง 
 
 
 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไตห้วนั(สนำมบินเถำหยวน) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)-ไตห้วนั(สนำมบินเถำหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแหง่น ำ้พรุอ้นและ 
ประวตัิศำสตรไ์ตห้วนั-พิพิธภณัฑบ์่อน ำ้พุรอ้นเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-รำ้นพำยสบัปะรด- รำ้น Germanium -วดัหลง
ซำน-ซีเหมินติง 
วนัที่ 3. ไทเป-หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บำ้นสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่ำโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ชัน้ 
89)-รำ้น COSMETIC -ซื่อหลนิไนทม์ำรเ์ก็ต 
วนัท่ี 4. ไตห้วนั (สนำมบินเถำหยวน)-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

ไตห้วัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดนิแดนแหง่น า้พุร้อน  
4 วัน 2 คืน  

 

เดนิทาง มกราคม-มีนาคม 63 

 ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  10,888.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน) 
23.00 น. 

 
คณะพรอ้มกันท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 1  ชัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์5  ประต ู5 
สำยกำรบนินกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
.. เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสำยกำรบินจะท ำกำรสุ่มจบัท่ีนั่งว่ำงบนเครื่อง (RANDOM 
SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคำ้เท่ำนัน้ โดยหำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง
หรือตอ้งกำรเปล่ียนท่ีนั่งใหม่ จะมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิ่มเตมิ     
[ส ำคญัมำก!! ไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขำ้เมืองไตห้วนัหำกฝ่ำฝืนมีโทษ
จบัปรบัได]้  

 
วันที ่2 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-
ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน ้าพุร้อนและประวัติศาสตรไ์ต้หวัน-พิพิธภัณฑบ่์อน ้าพุร้อนเป่ย
โถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี-๋ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลง
ซาน-ซเีหมินตงิ 

02.25 น. 
 

ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เทีย่วบินที ่XW182  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดนิทางของท่านกับทางเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ัง 
DMK-TPE  :   XW182 ( 02.25-07.05 , 03.20-08.00 , 03.45-08.30 ) 

02.25 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงไทเป โดยสำยกำรบนิ NokScoot เท่ียวบนิท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  

07.05 น. 
 

เดนิทำงถึงสนำมบนิเถำหยวนกรุงไทเปเมืองไตห้วนัเวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรนดัหมำยกรุณำปรบันำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน) หลงัจำกท่ำนไดผ้่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ
ศลุกำกร เดินทำงถึงสนำมบินเถำหยวนกรุงไทเปเมืองไตห้วันเวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรนดัหมำยกรุณำปรบันำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน) หลงัจำกท่ำนไดผ้่ำนพิธีกำรตรวจคน
เขำ้เมืองและศลุกำกร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองเป่ยโถวดนิแดนแหง่น ำ้พรุอ้นและประวตัิศำสตรไ์ตห้วนั 

 



  3 เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแหง่น ำ้พรุอ้น 4 วนั 2 คืน BY (XW)                                                  [GQ1TPE-XW009] 

 

น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑบ่์อน ้าพุร้อนเป่ยโถว พิพิธภณัฑส์ไตลว์ิคตอเรียและกำรผสมผสำนกนัระหว่ำงยโุรปกบั
โรมนัอำยเุก่ำแก่นบัรอ้ยปีของไตห้วนั  ตวัอำคำรชัน้แรกสรำ้งขึน้จำกอิฐสีแดงโดดเด่นสวยงำมและชัน้ท่ีสองท ำ
มำจำกไมก้ระดำนตกแตง่ดว้ยกระจกสีโมเสกมีขนำดใหญ่ประมำณ 2,300 ตำรำงเมตร และกำรออกแบบของ
พืน้ท่ีโดยรวมมีรูปแบบเดียวกับภูเขำ (Mount Izu Hot Spring Bath) ของประเทศญ่ีปุ่ น ภำยในมีกำรจดัแสดง
ประวตัิควำมเป็นมำและควำมรูเ้ก่ียวกบับอ่น ำ้พรุอ้นและหอ้งอำบน ำ้  นอกจำกนีย้งัมีพืน้ท่ีของหอ้งสมดุ สถำนท่ี
พกัตำกอำกำศ บ่อน ำ้รอ้นและรำ้นขำยของท่ีระลึกอีกดว้ย   น ำท่ำนแช่น ำ้พุรอ้นท่ี Beitou Hot Springs Park    

น ำท่ำนชม ซื่อหลินกวนตี๋ เป็นบำ้นพกัของมำดำมเจียงซึ่งก็คือบำ้นพกัของอดีตประธำณำธิบดีเจียงไคเช็ค  ณ 
ปัจจบุนั ถกูท ำใหเ้ป็นสวนท่ีมีขนำดใหญ่  ซึ่งเพรำะควำมใหญ่นีเ้องท ำใหมี้มมุมำกมำยใหเ้รำไดค้น้หำกนัส ำหรบั
สวนแหง่นี ้ และเสมือนพืน้ท่ีโดยรอบจะเป็นสวนเชิงนิเวศเป็นแหง่แรกของไทเป 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกีช้าบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น ำท่ำนแวะชอ้ปป้ิงรำ้น Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีมีคณุสมบตัิ ท ำใหเ้ลือดลมเดินดี

ขึน้ เพิ่มควำมกระปรีก้ระเปรำ่ และคลำย ควำมเครียด รวมถึงปะกำรงัแดง เป็นอญัมณีล ำ้คำ่ท่ีสดุในโลกซึ่งมีอยู่
ไมก่ี่ท่ี  จำกนัน้น ำทำ่นสู ่วัดหลงซานซื่อ เป็นวดัเก่ำแก่ท่ีสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้ำ่เป็นวดัพทุธท่ีเก่ำแก่
ท่ีสดุในไตห้วนัก็ว่ำได ้ภำยในวดัแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่ำน
จะไดเ้ห็นลวดลำยมงักรและเหล่ำเทพเจำ้ท่ีไดส้รำ้งไวอ้ย่ำงวิจิตรงดงำมโดยช่ำงฝีมือท่ีหำไดย้ำกในปัจจบุนั   ใน
แตล่ะวนัก็จะมีพทุธศำสนิกชนจำกทั่วทกุมมุโลกมำเคำรพสกักำระไม่ขำดสำยและ ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรขอพร
เรื่องควำมรกั ขอดำ้ยแดงเสริมดวงควำมรกัขอไดท่ี้น่ีกบัองคเ์ทพเจำ้แห่งควำมรกัหรือ ”เฒ่ำจนัทรำ ต ำนำนดำ้ย

แดงแหง่รกั”ซึ่งเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมำกของไตห้วนั  
ชอ้ปป้ิงย่ำน ซีเหมินติง ถือว่ำเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตห้วันเลยก็ว่ำได้ หำกเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยำมสแควรไ์ตห้วนั หำกเปรียบเทียบกับเกำหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดำ้นในมีหลำกหลำยแบรนด์
สินคำ้ทัง้เสือ้ผำ้และรองเทำ้ก่ีฬำย่ีหอ้ต่ำง ๆ ยงัมีสินคำ้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคำ้ชอ้ปป้ิง
อยำ่งเดียว ยงัมีรำ้นอำหำรเยอะแยะมำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลือกรบัประทำน แนะน ำวำ่พลำดไมไ่ดก้บัเมน ูน ำ้แข็งใส
ไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกำหลีซึ่งตน้ต ำรบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินตงิน่ีเอง      

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก Ever Spring Hotel  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงห
มิง)-เมืองไทเป-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน 89)-ร้าน COSMETIC -ซือ่หลินไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นอิสระชอ้ปป้ิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย ์กวงสวี ้แหง่

รำชวงศช์ิง มีนกัขดุทองจ ำนวนมำกพำกนัมำขดุทองท่ีน่ี กำรโหมขดุทองและแรธ่ำตตุำ่งๆ ท ำใหจ้  ำนวนแรล่ดลง
อย่ำงน่ำใจหำย ผูค้นพำกนัอพยพยำ้ยออกไปเหลือทิง้ไวเ้พียงแตค่วำมทรงจ ำ จนกระทั่งมีกำรใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉำก
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ในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร ์“เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทศันียภำพภูเขำท่ีสวยงำมในฉำก
ภำพยนตร ์ไดด้งึดดู นกัท่องเท่ียวจ ำนวนมำกใหเ้ดินทำงมำช่ืนชม จิ่วเฟ่ินจึงกลบัมำคกึคกัและมีชีวิตชีวำอีกครัง้  
ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินในกำรจบัจ่ำยซือ้ของกินท่ีแปลกตำ เช่น บวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนัท่ีมีรสชำติ
แบบดัง้เดมิ  ไขต่ม้ใบชำ และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีทำ่นสำมำรถซือ้กลบัมำเป็นของฝำกไดอี้กดว้ย 

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เขตผิงซี ท่ีน่ีเริ่มโดง่ดงัและมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมำกนัมำกขึน้ หลงัจำกท่ีภำพยนตร์

รกัโรแมนตกิช่ือดงัของไตห้วนั เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉำยเม่ือปี 2011 ซึ่งมีเสน้ทำงรถไฟสำย
ผิงซีเป็นหนึ่งในสถำนท่ีถ่ำยท ำของภำพยนตรเ์รื่องนี ้ ท  ำใหท่ี้น่ีไดช่ื้อว่ำเป็นหนึ่งในเสน้ทำงรถไฟสำย โรแมนติ
กของไตห้วนัอีกหนึ่งสถำนท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟิน เป็นหมูบ่ำ้นเล็ก ๆ ท่ีมีทำงรถไฟสำยผิงซี
วิ่งผ่ำนตรงกลำงหมู่บำ้น สองขำ้งทำงเป็นรำ้นขำยของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสัญลักษณข์อง
หมูบ่ำ้นแหง่นี ้ท่ีน่ีมีเทศกำล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกำลปลอ่ยโคมลอยขงหมิงจดัขึน้ทุกปี
ในช่วงระหว่ำงตรุษจีน ท่ำนสำมำรถเขียนค ำอธิษฐำนลงบนโคมขงหมิงและปล่อยโคมท่ีน่ีได้ (ไม่รวมค่าโคม
ขงหมิง)  

 
เดินทำงสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 รำคำ 600 NTD) ตึกท่ีมีควำมสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจดุชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภำยในตวัอำคำรมีลูกตุม้ขนำดใหญ่หนกั
กว่ำ 900 ตนั ท ำหนำ้ท่ีกันกำรสั่นสะเทือนเวลำท่ีเกิดแผ่นดินไหว น ำท่ำนอพัเดทแฟชั่น และกำรตกแตง่รำ้นคำ้ 
สไตลไ์ตห้วนั  น ำทำ่นเลือกซือ้ของฝำก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพำยสบัปะรด,   ป๊
อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  น ำทำ่นแวะชมรำ้นเครื่องส ำอำง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงช่ือดงั
ของไตห้วนัมำกมำยหลำยแบรนดท่ี์ทำ่นสำมำรถซือ้เป็นของฝำกแก่คนทำงบำ้นได ้
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดนิแดนแห่งน า้พุร้อน  
4 วัน 2 คนื BY (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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 - 

 
 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต ตลำดยำมค ่ำคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ใหท้่ำนซือ้สินคำ้

พืน้เมือง อำหำร หรือสินคำ้ท่ีระลกึ อิสระตำมอธัยำศยั 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่ัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก   King’s Paradise Hotel  หรือเทยีบเท่า 

วันที4่ 
ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XW181 : 09.40-12.30 , 10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
07.00 น. 
10.20 น. 

สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิเถำหยวน สนำมบนิแหง่ชำตไิตห้วนั  
อ ำลำกรุงไทเป เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NokScoot (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg) โดยเท่ียวบนิท่ี 
XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

13.00 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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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 - 

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 - 
*****เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษ จึง ไม่มีราคาเดก็***** 

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



  7 เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแหง่น ำ้พรุอ้น 4 วนั 2 คืน BY (XW)                                                  [GQ1TPE-XW009] 

 

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

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

ส าหรับทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ 
 
***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.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯเพื่อเช็ควำ่กรุป๊มีกำร 
 คอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท  
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     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน  ในกรณีที่คำ่ทวัรร์ำคำต ่ำกวำ่ 10,000 บำท  
     3.3 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวำ่ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำ
รนัตีมดัจ ำที่นั่งกับสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
กำรคืนเงินมดัจ ำ หรอื คำ่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ
ท่ีระบ ุไวใ้นรำยกำรเดินทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวัน
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง
พรอ้มคณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนน

จำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้ง
กระท ำที่เคำนเ์ตอรส์นำมบิน ณ วนัเดินทำง เทำ่นัน้ 

2.  คำ่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ที่บรษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] คำ่ประกนัวินำศภยัเครือ่งบินตำมเง่ือนไขของ

แตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรยีกเก็บ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศพัท ์

3. คำ่ภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4. คำ่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทำ่น 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน , กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 
วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำรใน
ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพ่ือเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสำรเรื่องท่ีพกัทำง
บรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของไตห้วนั** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขำออกจำกเมืองไตห้วนั  
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัเิพ่ือกำร
พ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตัิกำรถกูสง่ตวักลบัจำกเมืองไตห้วนั หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้
เมือง และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัท่ีิอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้เมือง 

 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรบัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั  
    (เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งท่ีพ ำนกัในเมืองไตห้วนั 


