
 

 

รหัสทัวร GQH1901611 

ทัวรไตหวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน (XW) 
อนุสรณเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน | เยหล่ิว | หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น  

หมูบานสือเฟน – ปลอยโคมลอยผิงซี | ชอปปم�งซีหมินติง | ซ่ือหลินไนทมารเก็ต 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน)-ไทเป-อนุสรณเจียงไคเช็ค-
ตึกไทเป101(ไมรวมคาข้ึนช้ัน 89)-ราน COSMETIC-วัดหลงซาน-ซีหมินติง (XW182 : 
06.05-10.35 , 06.55-11.50) 

03.30 
น. 
 

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1  ช้ัน 3 
เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 
.. เน่ืองจากตองเปนไปตามกฏของ NOKSCOOT ซ่ึงสายการบินจะทําการสุมจับที่น่ัง
วางบนเคร่ือง (RANDOM SEAT) ซึ่งเปนท่ีน่ัง STANDARD SEAT ใหกับลูกคา
เทาน้ัน โดยหากทานมีความประสงคจะระบุที่น่ังบนเคร่ืองหรือตองการเปล่ียนท่ีน่ังใหม 
จะมีาใชจายเพ่ิมเติม     
[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบ
เวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาท่ีอีกคร้ัง 
DMK-TPE  :   XW182 (06.05-10.35, 06.55-11.50) 
     

06.05 น. 
 

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน นกสกูต (NokScoot)เที่ยวบินที ่
XW182  
(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.35 น. 
 

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน
กรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 
แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูได



 

 

ยากภายในอนุสรณสถาน เดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 
600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชม
วิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทํา
หนาที่กันการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟช่ัน และการตกแตง
รานคา สไตลไตหวัน นําทานแวะชมรานเคร่ืองสําอางCOSMETIC SHOP ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวันมากมายหลายแบรนดท่ีทานสามารถซ้ือเปนของฝากแกคน
ทางบานได  จากน้ันนําทานสู วัดหลงซานซ่ือ เปนวัดเกาแกที่สรางข้ึนในป ค.ศ. 1738 ซ่ึง
ถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกท่ีสุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือท่ีหาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานท่ีตองการ
ขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดท่ีน่ีกับองคเทพเจาแหงความรัก
หรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มี
ช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยม
ที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หาก
เปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเส้ือผา
และรองเทาก่ีฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถ่ินใหเลือกซ้ือ แตท่ีน่ีไมไดมีแคสินคาช
อปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวา
พลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ี
อยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง      

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  TAKAO (สุก้ีชาบู 1 เซ็ท/ทาน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  Orange Hotel - Guanqian Taipei หรือเทียบเทา 

 

วันท่ี2 
ไทเป-รานพายสับปะรด-รานเจอมาเน่ียม- DUTY FEE- เยหล่ิว-หมูบานโบราณจ่ิว
เฟم�น-ผิงซี-หมูบานสือเฟน-ปลอยโคมลอยผิงซี (ไมรวมคาโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ซื่อ
หลินไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเลือกซ้ือของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที ่รานพายสับปะรด (ขนมพาย

สับปะรด,   ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานแวะชอปปم�งราน Germanium ที่ข้ึน
ช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความ
กระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณีล้ําคาท่ีสุดใน
โลกซ่ึงมีอยูไมก่ีที่ จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาที ่DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมช้ัน



 

 

นําใหทานไดเลือกซ้ือ ในราคาโปรโมช่ันที่จะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! 
เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ีหอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและ
ที่สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซ้ือในดิวต้ีฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทย
แนนอนนําทานแวะชอปปم�ง นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีต้ังอยู
ทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอน
ของน้ําทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปน
รูปรางลักษณะตางๆท่ีนาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียง
โดงดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานอิสระชอปปم�ง หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแต

สมัยกษัตริย กวงสวี ้แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหม
ขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยาย
ออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจ่ิวเฟم�นเปนฉากในการถายทํา
ภาพยนตร “เปยซังเฉิงช่ือ” และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามใน
ฉากภาพยนตร ไดดึงดูด นักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาช่ืนชม จิ่วเฟم�นจึงกลับมา
คึกคักและมีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซ้ือของกินที่แปลกตา 
เชน บัวลอยเผือกท่ีโดงดังที่สุดในไตหวันท่ีมีรสชาติแบบด้ังเดิม  ไขตมใบชา และของแฮน
เมดพ้ืนเมืองที่ทานสามารถซ้ือกลับมาเปนของฝากไดอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู 
เขตผิงซี ที่น่ีเร่ิมโดงดังและมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมากันมากข้ึน หลังจากท่ีภาพยนตรรัก
โรแมนติกช่ือดังของไตหวัน เร่ือง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเม่ือป 
2011 ซึ่งมีเสนทางรถไฟสายผิงซีเปนหน่ึงในสถานท่ีถายทําของภาพยนตรเร่ืองน้ี ทําให
ที่น่ีไดช่ือวาเปนหน่ึงในเสนทางรถไฟสาย โรแมนติกของไตหวัน และอีกหน่ึงสถานที่เท่ียว
ของเขตผิงซีน่ันก็คือ หมูบานสือเฟน เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่มีทางรถไฟสายผิงซีว่ิงผานตรง
กลางหมูบาน สองขางทางเปนรานขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับโคมไฟขงหมิงที่เปน
สัญลักษณของหมูบานแหงน้ี ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL 
หรือเทศกาลปลอยโคมลอยขงหมิงจัดข้ึนทุกปในชวงระหวางตรุษจีน ทานสามารถเขียน
คําอธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปลอยโคมที่น่ีได (ไมรวมคาโคมขงหมิง)  

 หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามค่ําคืนที่ใหญที่สุดใน
ไทเป ใหทานซ้ือสินคาพ้ืนเมือง อาหาร หรือสินคาท่ีระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเทา 

 



 

 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 01-03 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 03-05 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 05-07 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 08-10 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 10-12 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 12-14 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 15-17 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 17-19 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 19-21 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 22-24 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
วันที่ 24-26 ก.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 

วันท่ี3 ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XW181 : 12.10-14.50, 13.00-15.35) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
12.10 น. 
13.00 น. 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน อําลากรุง
ไทเป เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ําหนักกระเป�า 20 
kg) โดยเที่ยวบินท่ี XW181  
(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบ
เวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาท่ีอีกคร้ัง   
TPE-DMK :  XW181 (12.10-14.50, 13.00-15.35)   

14.50 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 



 

 

วันที่ 26-28 ก.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 29-31 ก.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 
วันที่ 31 ก.ค.-02 
ส.ค. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 6,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ 
รวม 1,500 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***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
โปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
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 ท้ังส้ิน 

 **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



 

 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


