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เริ่มต้นเพียง 14,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที ่1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วันที ่2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัด

เหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต  
วันที ่3. เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
วันที ่4. วัดหลงซานซ่ือ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 

89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง 
วันที ่5. ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35,12.20-13.00) 

TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง  มกราคม 2563 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
23.55 น. 

 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 สายการบิน
นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบ
การจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้นหากท่านมี
ความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสายการบินและชําระ
ค่าบริการเพ่ิมเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้]     

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 

03.20 น. 
 

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้*** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
 นําท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดและเป็นเข่ือนที่สําคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่าง
ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยที่ ดีมีมังกร
ล้อมรอบ พ้ืนที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญมากมาย 

 
หลังจากนั้นนําท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากนั้นนําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซ่ึงภายในจะ

เป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) และเทพเจ้าแห่ง
ความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของ
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เทพเจ้าสําคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 
2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 

 
 นําคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตํารับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและข้ึนชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนํา

เป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 
นําคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นําคณะท่านช้อปป้ิง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภททั้ง
แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสําอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลาย
ยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซ้ือแวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่
ขาช้อปป้ิงก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลองอีกด้วย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Moving Star Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่3 
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน 
COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลม

ยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก  ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  

 
นําท่านอิสระช้อปป้ิง หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง 
มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน
พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปย
ซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจํานวนมากให้
เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซ้ือของกินที่แปลกตา 
เช่น บัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม  ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพ้ืนเมืองที่ท่านสามารถซ้ือ
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กลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ชาบู) 

 นําท่านแวะช้อปป้ิง ศูนย์ GERMANIUM ที่ข้ึนช่ือเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิม
ความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ําค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก 
นําท่านแวะช้อปป้ิง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามที่ข้ึนชื่อของไต้หวัน  ให้ท่านได้จับจ่าย
ใช้สอยและสามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 

 หลังจากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค่ําคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง 
อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Cu Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี4 
วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไค
เช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

นําคณะท่านสู่ ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xiahai City God Temple ตั้งอยู่ที่ย่านริมแม่น้ําตั้นสุ่ย  มีเทพ
เจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมืองประดิษฐานอยู่ภายในนี้มากมายหลายองค์ ทําให้มีคนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกันที่นี่ 
ตั้งแต่วัยรุ่นมาขอพรเรื่องความรัก ไปจนถึงเหล่าภรรยาที่มาขอพรเทพให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น โดยจะมีรองเท้านําโชคเป็นของ
ที่ระลึกเพ่ือให้ชีวิตคู่ราบรื่นด้วย โดยเชื่อกันว่าเม่ือซ้ือรองเท้าแล้ว ให้นําไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนั้นให้เอากลับไป
เก็บไว้ในตู้เส้ือผ้าห้องนอน หันหัวรองเท้าเข้าหาตู้จะทําให้สามีไม่หนีไปไหน  
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สําคัญที่
หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน  

 
นําคณะท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด 
เป็นต้น) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงเป็น

ความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กัน
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  
ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย 
จากนั้นนําท่านช็อปป้ิงสินค้าที่ DUTY FREE  ซ่ึงมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือกซ้ือ ในราคาโปรโมชั่นที่จะทําให้
ท่านได้ส่วนลดมากมาย สินค้าแนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมาย
และที่สําคัญท่านได้ของแท้แน่นอนหากท่านเลือกซ้ือในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน  
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อัตราค่าบริการ : TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที ่ 31 ม.ค.- 04 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบินดอนเมือง)** 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

นําคณะท่านชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ 
ดั้งเดิม สร้างข้ึนในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเป่ียมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นี้เต็ม
ไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลังจากนั้นนําท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่ง
ร้านค้า สไตล์ไต้หวัน  
ให้ท่านได้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนี้มีที่มาจากยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกําหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, 
ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือและเสื้อผ้าเครื่องสําอาง รวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
Puma etc. ซ่ึงเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที5่ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 
09.55-12.35,12.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน   

09.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ําหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มี
บริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี้*** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบ

ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดข้ึน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง

ความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพ้ืนเมือง 

ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้าน
รัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งสิ้น 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมี
การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/

ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ํากว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
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เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง มัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลําดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 
วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่า
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน 


