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ทะเลสาบสริุยนั จนัทรา | วดัเหวินหวู ่| หมูบ้่านโบราณจิ่วเฟ่ิน 
ตกึไทเป 101 |  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

 

 

ทะเลสาบสริุยนั จนัทรา | วดัเหวินหวู ่| หมูบ้่านโบราณจิ่วเฟ่ิน 
ตกึไทเป 101 |  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 

23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึง่
ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่วา่ง (RANDOM SEAT) ซึง่เป็นท่ีนัง่ STANDARD SEAT ให้กบัลกูค้าเท่านัน้
หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง หรือเปลี่ยนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระคา่บริการเพิ่มเติมด้วยตวัทา่นเอง*** 

ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป                                   
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 
วนัท่ี 2. สนามบนิเถาหยวน–หนานโถว–ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั–จนัทราวดัพระถงัซมัจัง๋–วดัเหวนิหวู–่ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 3. ไถจง–ไทเป–ร้านพายสบัปะรด–หมูบ้่านโบราณจิ่วเฟ่ิน– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)–ซ่ือหลนิ 
            ไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 4. สนามบนิเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.15) 
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[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

วันที่ 2 
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเห
วินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เกต็ 

02.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจม ี
การปรับเปล่ียนเวลาการเดนิทาง   
โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของท่าน 
กับทางเจ้าหน้าที่อีกครัง้ 
 

DMK-TPE XW182 

00:30 05:05 
02:15 07:05 
02:45 07:35 
03:55 08:30 
04:00 08:55 

TPE-DMK XW181 

09:10 12:00 
09:40 12:15 
09:45 12:25 
10:10 12:45 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เพื่อ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน   หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล 
 น าทา่นลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นเข่ือนท่ีส าคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ
แห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงลา่งเหมือนพระจันทร์เสีย้วท่ีก าลงัประกบกันอยู่  และยงัเป็น
ต าแหน่งฮวงจุ้ ยท่ีดีมีมังกรล้อมรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไต้หวัน  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัมากมาย  หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถัง
ซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้น าท่านนมัสการสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วดักวนอู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไต้หวนั ซึ่ง

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสตัย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือท่ีเรารู้จกักันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในด้าน
ความรัก  ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส าคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา  เป็นท่ีนบั
ถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสงิโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดัซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 น าคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นต ารับ เป็นท่ีนิยมของคนรักสขุภาพและขึน้ช่ือของชาวไต้หวนั ท่ีท่าน
สามารถน าเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 
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 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง 
 น าคณะทา่นช้อปปิง้ ตลาด ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมีสนิค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้าน

ยี่ห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้
ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใด
ไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารท้องถ่ินให้ท่านได้ลิม้ลองอีก
ด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – DUTY FEE – GERMANIUM 
SHOP – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป 
 น าคณะทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, 

เห็ดทอด เป็นต้น) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นอิสระช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์ กวงสวี ้แหง่
ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลง
อยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิง้ไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉาก
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากให้เดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกตา เช่น บวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไต้หวันท่ีมีรสชาติ
แบบดัง้เดิม  ไขต้่มใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 

 จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้สนิค้าท่ี DUTY FREE  ซึง่มีสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชั่น
ท่ีจะท าให้ทา่นได้สว่นลดมากมาย สนิค้าแนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อตา่ง ๆ 
มีให้เลือกมากมาย และท่ีส าคญัท่านได้ของแท้แน่นอน หากท่านเลือกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอนน าท่านแวะช้อปปิง้ ศูนย์ GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคุณสมบติั ท าให้
เลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเป็นอญัมณีล า้ค่าท่ีมี
อยูเ่พียงไม่ก่ีท่ีในโลก   

 น าคณะทา่นเดินทางสู ่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 
เมตร ซึ่งเป็นความสงูอันดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงู
ติดอนัดบัโลก ให้ทา่นได้ถ่ายรูปคูก่บัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่
หนกักว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุในโลก 
ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์
ดงัระดบัโลกไว้มากมาย 
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 หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้ท่านซือ้สินค้า
พืน้เมือง อาหาร หรือสนิค้าท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
09.40 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี XW181  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ต 
อาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง   
โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของท่าน 
กับทางเจ้าหน้าที่อีกครัง้ 

 
 
 

 

DMK-TPE XW182 

00:30 05:05 
02:15 07:05 
02:45 07:35 
03:55 08:30 
04:00 08:55 

TPE-DMK XW181 

09:10 12:00 
09:40 12:15 
09:45 12:25 
10:10 12:45 

 

12.15 น. 
 

เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา4 วนั 2 คืน BY XW 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

1 - 4 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
4 - 7 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
6 - 9 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
8 - 11 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
11 - 14 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
13 - 16 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
15 - 18 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
18 - 21 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
20 - 23 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
22 - 25 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
25 - 28 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
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27 - 30 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 5,999 
1 - 4 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
3 - 6 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
5 - 8 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
8 - 11 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
10 - 13 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
12 - 15 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
15 - 18 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
17 - 20 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
19 - 22 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
22 - 25 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
24 - 27 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
26 - 29 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 
1 - 4 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
3 - 6 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
6 - 9 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
8 - 11 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
10 - 13 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
13 - 16 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
15 - 18 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
17 - 20 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
20 - 23 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
22 - 25 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 
24 - 27 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999 

*****เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพเิศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก***** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท 

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคาทวัร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ + คนขับรถ 
ท่านละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 

 

ส าหรับทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/ฤดกูาล/
การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมี
เหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
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ล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีที่จะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสม  
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นส าคัญ*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั ขึน้ไป
ก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง  ร้าน COSMETIC  ศูนย์แร่ GERMANIUM  ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้าน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่า
ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ 

จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง 
เท่านัน้ 

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี

การเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัติเหตุ

วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัเพื่อการ
พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้า
เมือง และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไม่เกิน 14 
วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 
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