
    

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.25 – 07.05) 
วนัท่ี 2. สนามบนิเถาหยวน–หนานโถว–ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา–วดัพระถงัซมัจั๋ง–วดัเหวนิหวู่–รา้นพายสบัปะรด–ไถจง–ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 3. ไถจง–ไทเป–เย๋หลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน– รา้น COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)–ซ่ือหลนิไนท์
มารเ์ก็ต 
วนัท่ี 4. สนามบนิเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

|  ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | วดัเหวินหวู ่| หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน |   
|  เยห๋ลิ่ว |  ตกึไทเป 101 |  ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต |   

 
 
 

 

ไตห้วัน เซลฟ่ี..ไทเป ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  
4 วัน 2 คนื  

 

เดนิทาง กุมภาพันธ-์มนีาคม 2563 

เร่ิมต้นเพียง  10,888.- 



    

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 5  ประต ู5 

สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
***ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งวา่ง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้
หากทา่นมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง หรอืเปลี่ยนท่ีนั่งใหม่ จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม โปรดติดตอ่สาย
การบินและชาํระคา่บรกิารเพิ่มเติมดว้ยตวัทา่นเอง*** 
[สาํคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรบัได]้ 

วันที ่2 
สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–
วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 02.25-07.05 / 03.45-08.30 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไตห้วนั (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เพื่อ
ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน   หลงัจากนัน้พาคณะทา่นผา่นพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นาํคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล 
 นาํทา่นลอ่งเรอืยอรช์แบบสว่นตวัชมทิวทศันข์อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นเข่ือนท่ีสาํคญัในไตห้วนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบ
แหง่นีจ้ะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ์ ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีกาํลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็น
ตาํแหนง่ฮวงจุย้ท่ีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบรเิวณนีถื้อวา่เป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณท่ี์สดุของไตห้วนั  
โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวสาํคญัมากมาย  หลงัจากนัน้นาํทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถงั
ซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 



    

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากนัน้นาํทา่นนมสัการสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรอื วดักวนอู เป็นวดัศกัด์ิสทิธ์ิอีกแหง่ของไตห้วนั ซึ่ง
ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แหง่ปัญญา ) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความ
ซื่อสตัย)์ และเทพเจา้แหง่ความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรอืท่ีเรารูจ้กักนัในนาม “เฒา่จนัทรา ” ท่ีมีช่ือเสยีงมากในดา้น
ความรกั  ถือวา่เป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัท่ีท่ านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา   เป็นท่ีนบั
ถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสงิโตหินอ่อน  2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดัซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

 นาํคณะทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ท่ี ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด , ป๊อปคอรน์ , 
เห็ดทอด เป็นตน้) 

 
 นาํคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง 
 นาํคณะทา่นชอ้ปป้ิง ตลาด ไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดกลางคืนท่ีมีสนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและ

รา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องสาํอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้
ยี่หอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ ….หากทา่นใด
ไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ินใหท้า่นไดล้ิม้ลองอีก
ดว้ย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



    

 

วันที ่3 
ไถจง–ไทเป–เย๋หล่ิว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน– COSMETIC – GERMANIUM 
SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป 

นาํทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อุทยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะ
พืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก  ทาํให้
เกิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะตา่งๆที่นา่ตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสยีงโดง่
ดงัไปทั่วโลก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารซีฟู๊ ด 

 นาํทา่นอิสระชอ้ปป้ิง  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  ซึ่งเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิ ์กวงสวี ้
แหง่ราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่
ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พียงแตค่วามทรงจาํ จนกระทั่งมีการใชจ่ิ้วเฟ่ิ น
เป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร ์“เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว ” ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นกัทอ่งเท่ียวจาํนวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจบัจ่ายซือ้ของกินท่ีแปลกต า เช่น บวัลอยเผือกท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในไตห้วนัท่ีมีรสชาติ
แบบดัง้เดิม  ไขต่ม้ใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองท่ีทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

 รา้น COSMETIC ศนูยร์วมผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงามท่ีขึน้ช่ือของไตห้วนั   ใหท้า่นไดจ้บัจ่ายใชส้อย
และสามารถนาํเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได้  นาํทา่นแวะชอ้ปป้ิง ศูนย ์GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ย
ขอ้มือ Germanium ท่ีมีคณุสมบติั ทาํใหเ้ลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลายความเครยีด 
รวมถึงปะการงัแดง ท่ีเป็นอญัมณีล ํา้คา่ที่มีอยูเ่พียงไม่ก่ีท่ีในโลก   

 นาํคณะทา่นเดินทางสู ่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 
เมตร ซึ่งเป็นความสงูอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงู



    

 

ติดอนัดบัโลกใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนัอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่
หนกักวา่ 900 ตนั ทาํหนา้ที่กนัการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว  ดา้นในมีลฟิตท่ี์มีความเรว็ที่สดุในโลก 
ดว้ยความเรว็ประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์
ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย 

 
 หลงัจากนัน้นาํทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดยามคํ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ใหท้า่นซือ้สนิคา้

พืน้เมือง อาหาร หรอืสนิคา้ที่ระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
09.40 น. สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไตห้วนั อาํลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ้าหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี XW181  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลา
เดินทางของท่านกับทางเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW181 09.40-12.30 / 10.20-13.00 

 
12.15 น. 

 
เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 



    

 

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซลฟ่ี..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

08-11  ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

10-13  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

24-27  ก.พ. 63 10,888 10,888 10,888 3,500 - 

26-29  ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 3,500 - 

28 ก.พ. – 02 มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

01-04  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

03-06  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

05-08  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

15-18  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

17-20  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 

19-22  มี.ค.63 13,888 13,888 13,888 3,500 - 

21-24  มี.ค.63 11,888 11,888 11,888 3,500 - 
*****เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพิเศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก***** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์จนถึง ณ วนัเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 7,000 บาท 
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
ราคาทัวรข้์างต้น ยังไม่รวมค่าทปิไกด ์+ คนขับรถ 

ท่านละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน 
**(เก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)** 

สาํหรับทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถ
คาดการณแ์ละแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข้์างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และ



    

 

ขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ
เหมาะสม  ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นสําคัญ*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 
เดอืน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเทีย่วกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันทีมี่การลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิารเดนิทาง 

กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 



    

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้ง
กระทาํท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้ 

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม ] หากทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
ลาํดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของ

แตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตุ คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคน

ไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพาํนักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้
กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตกาํหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร -  เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน 

 
 



    

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริ ษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติัเพื่อการ
พาํนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้
เมือง และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไม่เกิน 14 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทาง
บรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พาํนกัในเมืองไตห้วนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พาํนกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในเมืองไตห้วนั 


