
 

 

รหัสทัวร GQH1901654 
ทัวรไตหวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน 
(XW) 
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู | หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 

เยหล่ิว |  ตึกไทเป 101 |  ซ่ือหลินไนทมารเก็ต  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05) 
23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1  ช้ัน 3 

เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน NOKSCOOT ซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง (RANDOM 
SEAT) ซ่ึงเปนท่ีน่ัง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทาน้ันหากทานมีความ
ประสงคท่ีจะระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปล่ียนที่น่ังใหม จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพ่ิมเติมดวยตัวทานเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขา
เมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันท่ี 2 สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจ๋ัง–วัด
เหวินหวู–รานชาอูหลง–ไถจง–ตลาดไนทมารเก็ต 

02.15 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินท่ี XW182 (ไมมี
อาหารบริการบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถ่ิน   หลังจากน้ันพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสู

ทะเล 
 นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตัวชมทิวทัศนของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดและเปนเข่ือนที่สําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบน
เหมือนพระอาทิตย  คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยท่ีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ
ท่ีสุดของไตหวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญมากมาย  



 

 

หลังจากน้ันนําทานนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัด
พระถังซัมจ๋ัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ันนําทานนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เปนวัด

ศักด์ิสิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเปนท่ีประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ 
(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซ่ือสัตย) และเทพเจาแหง
ความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดาน
ความรัก  ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ท านสามารถมาขอพรไดครบทุก
ความปรารถนา  เปนที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน  2 ตัว ที่ต้ัง
อยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

 นําคณะทานแวะ ชิมชาอูหลง เปนชาตนตํารับ เปนที่นิยมของคนรักสุขภาพและข้ึนช่ือ
ของชาวไตหวัน ท่ีทานสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบานได 

 นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง 
 นําคณะทานชอปปم�ง ตลาด ไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินคาหลากหลายประเภท

ท้ังแบบแผงลอยและรานย่ีหอแบรนดระดับกลาง รานเคร่ืองสําอางคจากญ่ีปุ�น ราน
รองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ท้ังย่ีหอทองถ่ินของไตหวันเอง รวม
แลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซ้ือแวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาช
อปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถ่ินใหทาน
ไดล้ิมลองอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 ไถจง–ไทเป–รานพายสับปะรด–เยหล่ิว-หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น– GERMANIUM 

SHOP–ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนช้ัน 89)–ซื่อหลินไนทมารเก็ต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองไทเป 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของ

เกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนที่เปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและ
ลมทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆท่ีนาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัว
โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู�ด 
 นําทานอิสระชอปปم�ง หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ซ่ึงเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแต



 

 

สมัยกษัตริย กวงสว้ี แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การ
โหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพ
ยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจ่ิวเฟم�นเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตร “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตร ไดดึงดูด นักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาช่ืนชม จ่ิว
เฟم�นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซ้ือของ
กินท่ีแปลกตา เชน บัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวันที่มีรสชาติแบบด้ังเดิม  ไขตม
ใบชา และของแฮนเมดพ้ืนเมืองท่ีทานสามารถซ้ือกลับมาเปนของฝากไดอีกดวย 

 นําคณะทานเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที ่รานพายสับปะรด (ขนม
พายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)ทานแวะชอปปم�ง ศูนย GERMANIUM ท่ี
ข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิม
ความกระปร้ีกระเปรา และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเปนอัญมณีลํ้า
คาที่มีอยูเพียงไมก่ีท่ีในโลก   

 นําคณะทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) 
ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงเปนความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในป 2016) 
เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกใหทานไดถายรูปคูกับ
แลนดมารคของประเทศไตหวันอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 
900 ตัน ทําหนาท่ีกันการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว  ดานในมีลิฟตที่มี
ความเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที  สวนดานลางของ
ตึกเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย 

 หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามค่ําคืนที่ใหญท่ีสุดใน
ไทเป ใหทานซ้ือสินคาพ้ืนเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15) 
เชา รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX) 
09.40 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน อําลา

กรุงไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ําหนักกระเป�า 
20 kg) โดยเที่ยวบินท่ี XW181  
(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรด



 

 

ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

 
12.15 น. 

 
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

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 

*****เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ จึง ไมมีราคาเด็ก***** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาทานละ 6,000 บาท 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 
ราคาทัวรขางตน ยังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถ 
ทานละ 1,500 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการใหบริการ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสายการ
บิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยตางๆ ท่ีทางบริษัทไมสามารถ
คาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได  หากมีเหตุการณขางตนเกิดข้ึน  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  และ
ขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสม  ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 
 



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัว
ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาต่ํากวา 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  



 

 

4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
เมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ัน

ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา 
และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง 
เทาน้ัน 

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักใหเปนไป
ตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
ในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการ

ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในเมือง
ไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน 
รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขา
ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของ
การถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง 

 


