
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ตกึไทเป	
	 | วดัหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วดัเสียไหเ่ฉิงหวง | ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา  อนสุรณ์เจียงไค

เช็ค | ช้อปปิ +งซีเหมินติง | ฝงเจี-ยไนท์มาร์เก็ต | ซื-อหลินไนท์มาร์เก็ต  
 
 
 

 

  

 

 

อัตราค่าบริการ : TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา � วัน   คืน 

เริ"มต้นเพียง 11,111.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที-  1 . กรุงเทพฯ  ) สนามบินดอนเมือง) (XW 182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัที-  2 . กรุงเทพฯ  ) สนามบินดอนเมือง  (- ไต้หวนั ) สนามบินเถาหยวน (– หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัAง – วดัเหวินหวู ่– ชิมชาอู่หลง 

 ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต  
วนัที-  3 . เย๋หลิ-ว – หมู่บ้านโบราณจิ-วเฟิ- น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื-อหลินไนท์มาร์เก็ต 
วนัที-  4 . วดัหลงซานซื-อ – ขอพรความรัก ณ วดัเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่าขึ +นชั +น  89 ) – ร้านพาย

สบัปะรด – ซีเหมินติง 
วนัที-  5 . ไต้หวนั  ) สนามบินเถาหยวน (– กรุงเทพฯ  ) สนามบินดอนเมือง) (XW 181 :  09 .55-12.35,12.20-13.00) 

TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจนัทรา 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กันยายน 2562 - มกราคม 2563 



 

   

 

 

  

  

 

 

วันที" 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW567 : 8 .78-86.8�,8 .9�-86. 8) 
23.55 น. 

 
คณะพร้อมกนัที- สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 	  ชั +น Y เคาน์เตอร์ Z  ประต ูZ สายการบิน

นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที-คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ +นเครื-อง 
***ขอสงวนสิทธิBในการเลือกที"นั" งบนเครื"องบิน เนื"องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ"ง
ระบบการจองที" นั" งเป็นแบบสุ่มที" นั" งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ"งเป็นที" นั" ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านัOน
หากท่านมีความประสงค์ที"จะระบุที"นั" งบนเครื"อง หรือเปลี"ยนที"นั" งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ"มเตมิ โปรดตดิต่อสายการ
บนิและชาํระค่าบริการเพิ"มเตมิด้วยตัวท่านเอง*** 
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนื Oอสัตว์ หรือเนื Oอสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ
จับปรับได้]     

วันที"7 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั\ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 

03.20 น. 
 

ออกเดนิทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบนิ NokScoot เที"ยวบนิที" XW567 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื"อง) 
***สาํหรับไฟล์ทบนิรายละเอียดดังนี O*** 
เนื-องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ ตอาจมีการปรับเปลี-ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้าหน้าที-อีกครั +ง 

DMK-TPE : XW567 8 .78-86.8� / 8 .9�-86. 8 

08.05 น. 
 

เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวนั (เวลาท้องถิ-นเร็วกว่าประเทศไทย 	 ชั-วโมง) เพื-อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถิ-น หลงัจากนั +นพาคณะทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 นําคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที-ใหญ่ที-สดุของไต้หวนั ที-ไมมี่ทางออกสูท่ะเล 
 นําท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ-งเป็นทะเลสาบนํ +าจืดที-เกิดขึ +นตามธรรมชาติที-

ใหญ่ที-สดุและเป็นเขื-อนที-สําคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง YY กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี +จะมีรูปร่างครึ-งบน
เหมือนพระอาทิตย์  ครึ-งลา่งเหมือนพระจนัทร์เสี +ยวที-กําลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยที-ดีมีมงักรล้อมรอบ พื +นที-
บริเวณนี +ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที-สมบูรณ์ที-สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี +จะมีสถานที-ท่องเที-ยวสําคัญ
มากมาย 
หลงัจากนั +นนําทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัAง ที-อญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถังซัมจั\ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนั +นนําท่านนมสัการสิ-งศกัดิfสิทธิf ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิfสิทธิfอีกแห่งของไต้หวนั ซึ-งภายในจะ

เป็นที-ประดิษฐานรูปปั +นของศาสดาขงจื +อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจ้าแห่งความซื-อสตัย์) และเทพเจ้าแห่ง
ความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือที-เรารู้จกักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ที-มีชื-อเสียงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจดุศนูย์รวมของเทพ
เจ้าสําคญัที-ท่ านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา เป็นที-นบัถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหินอ่อน l ตวั 
ที-ตั +งอยูห่น้าวดัซึ-งมีมลูคา่ตวัละ 	 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 นําคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตํารับ เป็นที-นิยมของคนรักสขุภาพและขึ +นชื-อของชาวไต้หวนั ที-ทา่นสามารถนําเป็น
ของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 



 

   

 

 

  

  

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั l-Y ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 57 ปี 
พกักับผู่ใหญ่ 5 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 57 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 57 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดี"ยว 
ท่านละ 

วนัที- 
m - 
n ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 

นําคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง นําคณะทา่นช้อปปิ +ง ตลาดไนท์มาร์เกต็ ตลาดกลางคืนที-มีสนิค้าหลากหลายประเภททั +ง
แบบแผงลอยและร้านยี-ห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้านเครื-องสําอางค์จากญี-ปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี-ห้อต่างๆ เสื +อผ้าหลากหลาย
ยี-ห้อ ทั +งยี-ห้อท้องถิ-นของไต้หวนัเอง รวมแล้วกว่า 	

 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื +อแวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไมใ่ช่ขาช้
อปปิ +งก็ไมต้่องกลวัเบื-อเพราะตลาดแหง่นี +ยงัเป็นตลาดที-รวบรวมอาหารท้องถิ-นให้ทา่นได้ลิ +มลองอีกด้วย 

คํ"า อสิระอาหารคํ"า ตามอัธยาศัย  เพื"อความสะดวกในการช้อปปิOง 
ที"พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที"พัก  Moving Star Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที"  
เ ย๋ หลิ" ว  – ห มู่ บ้ าน โบราณจิ" ว เ ฟิ" น  – GERMANIUM SHOP – ร้ าน 
COSMETIC – ซื"อหลินไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ"ว อทุยานแห่งนี +ตั +งอยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพื +นที-เป็นแหลม

ยื-นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ +าทะเลและลมทะเลและการเคลื-อนตวัของเปลือกโลก  ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะตา่งๆที-น่าตื-นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ-งมีชื-อเสียงโดง่ดงัไปทั-วโลก  
นําท่านอิสระช้อปปิ +ง หมู่บ้านโบราณจิ"วเฟิ" น ซึ-งเป็นแหล่งเหมืองทองที-มีชื-อเสียงตั +งแต่สมยักษัตริย์ กวงสวี + แห่งราชวงศ์ชิง 
มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที-นี- การโหมขดุทองและแร่ธาตตุ่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพา
กนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิ +งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั-งมีการใช้จิ-วเฟิ- นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยซงัเฉิง
ชื-อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทศันียภาพภเูขาที-สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นกัท่องเที-ยวจํานวนมากให้เดินทางมา
ชื-นชม จิ-วเฟิ- นจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกครั +ง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจบัจ่ายซื +อของกินที-แปลกตา เช่น บวัลอย
เผือกที-โด่งดงัที-สดุในไต้หวนัที-มีรสชาติแบบดั +งเดิม  ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพื +นเมืองที-ท่านสามารถซื +อกลบัมาเป็นของ
ฝากได้อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ ชาบู) 
 นําท่านแวะช้อปปิ +ง ศนูย์ GERMANIUM ที-ขึ +นชื-อเรื-องสร้อยข้อมือ Germanium ที-มีคณุสมบติั ทําให้เลือดลมเดินดีขึ +น เพิ-ม

ความกระปรี +กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถงึปะการังแดง ที-เป็นอญัมณีลํ +าคา่ที-มีอยูเ่พียงไมกี่-ที-ในโลก 
นําทา่นแวะช้อปปิ +ง ร้าน COSMETIC ศนูย์รวมผลติภณัฑ์เพื-อสขุภาพและความงามที-ขึ +นชื-อของไต้หวนั  ให้ทา่นได้จบัจ่ายใช้
สอยและสามารถนําเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 

 หลงัจากนั +นนําท่านช้อปปิ +ง ตลาดซื"อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามคํ-าคืนที-ใหญ่ที-สุดในไทเป ให้ท่านซื +อสินค้าพื +นเมือง 
อาหาร หรือสนิค้าที-ระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 

คํ"า อสิระอาหารคํ"า ตามอัธยาศัย เพื"อความสะดวกในการช้อปปิOง 
ที"พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที"พัก Cu Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที"9 
วัดหลงซานซื"อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค – ชมตกึไทเป 585 (ไม่รวมค่าขึ Oนชั Oน 6{) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที- 0w - 		 ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 

 
 

นําคณะท่านสู่ ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xiahai City God Temple ตั +งอยู่ที-ย่านริมแม่นํ +าตั +นสุ่ย  มีเทพ
เจ้าที-คอยปกปักษ์รักษาเมืองประดิษฐานอยู่ภายในนี +มากมายหลายองค์ ทําให้มีคนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกนัที-นี- 
ตั +งแต่วยัรุ่นมาขอพรเรื-องความรัก ไปจนถึงเหล่าภรรยาที-มาขอพรเทพให้มีชีวิตคู่ที-ราบรื-น โดยจะมีรองเท้านําโชคเป็นของที-
ระลกึเพื-อให้ชีวิตคูร่าบรื-นด้วย โดยเชื-อกนัวา่เมื-อซื +อรองเท้าแล้ว ให้นําไปวนที-กระถางธูป Y รอบจากนั +นให้เอากลบัไปเก็บไว้ใน
ตู้ เสื +อผ้าห้องนอน หนัหวัรองเท้าเข้าหาตู้จะทําให้สามีไมห่นีไปไหน  
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที-สร้างขึ +นเพื-อรําลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื +นที-ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์สําคญัที-หา
ดไูด้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นําคณะท่านเลือกซื +อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ที- ร้านพายสับปะรด (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เหด็ทอด เป็นต้น) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ เสี"ยวหลงเปา) 
 นําคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป585 (ไม่รวมค่าขึ +นตึกชมวิวชั +น n� ราคา o

 NTD) ตึกที-มีความสงูถึง Z
n เมตร ซึ-งเป็น

ความสงูอนัดบั Z ของโลก (อนัดบัในปี l
	o) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที-นี-ยงัมีจุดชมวิวที-สงูติดอนัดบัโลกให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า �

 ตนั ทําหน้าที-กนัการ
สั-นสะเทือนเวลาที-เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที-มีความเร็วที-สดุในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 	,

n เมตร ต่อนาที  สว่น
ด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสนิค้า ที-รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกไว้มากมาย 
จากนั +นนําท่านช็อปปิ +งสินค้าที- DUTY FREE  ซึ-งมีสินค้าแบรนด์เนมชั +นนําให้ท่านได้เลือกซื +อ ในราคาโปรโมชั-นที-จะทําให้
ท่านได้ส่วนลดมากมาย สินค้าแนะนํา ! เซ็ทชุดนํ +าหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี-ห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมาย
และที-สําคญัทา่นได้ของแท้แน่นอนหากทา่นเลือกซื +อในดิวตี +ฟรีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน  
นําคณะท่านชม วัดหลงซานซื"อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที-มีชื-อเสียงให้ท่านได้สมัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ 
ดั +งเดิม สร้างขึ +นในพ.ศ. lln	 แสดงให้เหน็ถงึจิตใจที-เตม็เปี-ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหวั วดัแหง่ นี +เตม็ไป
ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที-ประณีตงดงาม  หลงัจากนั +นนําท่านอพัเดทแฟชั-น และการตกแต่งร้านค้า 
สไตล์ไต้หวนั  
ให้ท่านได้ ช้อปปิO งย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื-อนี +มีที-มาจากยคุการยึดครองของญี-ปุ่ น เนื-องจากที-ตั +งทางภูมิศาสตร์ที-
ตั +งอยู่ทางประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตั +งชื-อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อปปิ +งที-เป็นที-นิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที-ถกูกําหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที-เต็มไปด้วย ร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้าน
รองเท้า, ร้านหนงัสือและเสื +อผ้าเครื-องสําอาง รวมทั +งสนิค้าแฟชั-นเทรนด์รุ่นใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 
etc. ซึ-งเป็นแหลง่รวมตวัของนกัช้อปที-เรียกได้วา่เป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลยทีเดียว 

คํ"า อสิระอาหารคํ"า ตามอัธยาศัย เพื"อความสะดวกในการช้อปปิOง 

ที"พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที"พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที"� ไต้หวัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW565 
: 8{.��-57. �,57.78-5 .88) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั   



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที- 		  - 	Z ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 	l - 	o ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 	m - 	n ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 	Z - 	� ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 	n - ll ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 	� - lY ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- l	 - lZ ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- ll - lo ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 

วนัที- lo - Y
 ก.ย. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 

วนัที- l� ก.ย. - 
Y ต.ค. ol 55,555.- 55,555.- 55,555.- 55,555.- 9,�88.- 
วนัที- 
l - 
o ต.ค. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
o - 	
 ต.ค. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
� - 	Y ต.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- l
 - lm ต.ค. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- Y	 ต.ค.- 
m พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
	-
Z  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Y-
w  พ.ย. ol 57,666.- 57,666.- 57,666.- 57,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Z-
�  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
w-		  พ.ย. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
�-	Y  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 		-	Z  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Y-	w  พ.ย. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Z-	�  พ.ย. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	w-l	  พ.ย. ol 57,666.- 57,666.- 57,666.- 57,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	�-lY  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- l	-lZ  พ.ย. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 

09.55 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนํ Oาหนักกระเป๋า 78 kg) โดยเที-ยวบินที- XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเครื"อง) 
***สาํหรับไฟล์ทบนิรายละเอียดดังนี O*** 
เนื-องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี-ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง

เจ้าหน้าที-อีกครั +ง 

TPE-DMK : XW565  8{.��-57. � / 58.78-5 .88 

12.35 น. เดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที- lY-lw  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- lZ-l�  พ.ย. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- lw พ.ย.- 
	 ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- l� พ.ย.- 
Y ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
	- 
Z  ธ.ค. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Y-
w  ธ.ค. ol 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Z-
�  ธ.ค. ol 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
w-		  ธ.ค. ol 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
�-	Y  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 		-	Z  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Y-	w  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Z-	�  ธ.ค. ol 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	w-l	  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	�-lY  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- l	-lZ  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- lY-lw  ธ.ค. ol 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- lZ-l�  ธ.ค. ol 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- lw-Y	  ธ.ค. ol 75,666.- 75,666.- 75,666.- 75,666.- �,888.- 
วนัที- l� ธ.ค. – 0l ม.ค. o3 75,666.- 75,666.- 75,666.- 75,666.- �,888.- 
วนัที- Y	 ธ.ค. – 0m ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- 01- 
Z  ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Y-
w  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
Z-
�  ม.ค. o3 57,666.- 57,666.- 57,666.- 57,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
w-		  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 
�-	Y  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 		-	Z  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Y-	w  ม.ค. o3 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 5 ,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	Z-	�  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	w-l	  ม.ค. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที- 	�-lY  ม.ค. o3 57,666.- 57,666.- 57,666.- 57,666.- 9,�88.- 
วนัที- l	-lZ  ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- lY-lw  ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที- lZ-l�  ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที- lw-Y	  ม.ค. o3 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 5�,666.- 9,�88.- 
วนัที-  l� ม.ค.- 
l ก.พ. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 
วนัที-  Y	 ม.ค.- 
m ก.พ. o3 59,666.- 59,666.- 59,666.- 59,666.- 9,�88.- 

  

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ"นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางที"สนามบนิดอนเมือง)** 
หวัหน้าทวัร์ที"ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี"ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี"ยนแปลงได้  ทั Oงนี Oขึ Oนอยู่กับสายการบนิ/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/
การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ที"ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้น

เกดิขึ Oน  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBในการเปลี"ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่าน
ยนิยอมและยนิดีที"จะปฏบัิตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

เดนิทางเป็นสาํคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ"ากว่า � เดือน หรือ 568 วัน ขึ Oนไป
ก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ"า � หน้า 

หมายเหตุ : สาํหรับผู้เดนิทางที"อายุไม่ถงึ 56 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที"ยวกาํหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื Oนเมืองให้นักท่องเที"ยวทั"วไปได้รู้จักใน
นามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื Oนเมือง ฯลฯ ซึ"งจาํเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วยเนื"องจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที"ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม  การบริโภคขึ Oนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั Oงสิ Oน 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที"มีการลงร้าน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิBในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที"เกดิขึ Oนจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ �00 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื"อนไขการให้บริการ 

	.  การเดินทางในแตล่ะครั +งจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 	
 ทา่นขึ +นไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี-ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
l.  ในกรณีที-ลกูค้าต้องออกตัAวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที-ของบริษัทฯเพื-อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครั +ง มิฉะนั +นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั +งสิ +น 
Y.  การชําระคา่บริการ 



 

   

 

 

  

  

 

 

     Y.	 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 	
,


 บาท  
     Y.l กรุณาชําระคา่ทวัร์เตม็จํานวน  ในกรณีที-คา่ทวัร์ราคาตํ-ากวา่ 	
,


 บาท  
     Y.Y กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที-เหลือ 	Z วนัก่อนออกเดินทาง 
m.  การยกเลกิารเดินทาง 
m.	 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง Y
 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั +งหมด  
m.l แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 	Z วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 	
,


 บาท 
m.Y แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 	Z วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิf เก็บคา่ใช้จ่ายทั +งหมด  
m.m ยกเว้นกรุ๊ปที-ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําที-นั-งกบัสายการบินและคา่มดั
จําที-พกั รวมถงึเที-ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั +งหมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
m.Z กรณีที-กองตรวจคนเข้าเมืองทั +งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที-ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิfที-จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั +งสิ +น 
 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื"อการท่องเที"ยวเท่านัOน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและใน
ขั Oนตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั Oงไทยและไต้หวัน ขึ Oนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที"เท่านั Oน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั Oงสิ Oน** 
m.o เมื-อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ-ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิf ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั +งสิ +น 

 

อัตราค่าบริการนี Oรวม 
1.  คา่ตัAวโดยสารเครื-องบินไป-กลบั ชั +นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี-ยนระดบัชั +นที-นั-งจากชั +นประหยดัเป็นชั +นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง w วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื-ออพัเกรดต้องกระทําที-เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั +น 
2.  คา่ที-พกัห้องละ l-Y ทา่น ตามโรงแรมที-ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที"ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [7 เตียง+5 ที"นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลาํดับต่อไป ** 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที-ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที-บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ +าหนกัสมัภาระรวมในตัAวเครื-องบิน [นกสกู๊ต l
 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครื-องบินตามเงื-อนไขของแต่ละสายการบินที-มีการ
เรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงิน
ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื-อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซื +อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื-องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ-มเติมกบัทางเจ้าหน้าที-บริษัทได้ ** 
 - เบี +ยประกนัเริ-มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี +ยประกนัเริ-มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที-มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   



 

   

 

 

  

  

 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที-มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื-อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ-ม w% และหกั ณ ที-จ่าย Y% 

 

อัตราค่าบริการนี Oไม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลกิวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที"ประสงค์จะพาํนักระยะสั Oนในไต้หวันไม่เกนิ 59 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวัน
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ"มในการขอวีซ่าตามที"สถานทูตกาํหนด) 
2. คา่ใช้จ่ายอื-นๆ ที-นอกเหนือที-ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื-องดื-ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีนํ +ามนั ที-สายการบินเรียกเก็บเพิ-มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัAวเครื-องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 	,n

 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfที-จะเลื-อนการเดินทางในกรณีที-มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ 	
 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิfการเก็บคา่นํ +ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ-ม หากสายการบินมีการปรับขึ +นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี-ยนเที-ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื-องจากสาเหตตุา่งๆ 
m. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั +งสิ +น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ-งของผิดกฎหมาย ซึ-งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
Z. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั +งสิ +น หากเกิดสิ-งของสูญหาย อันเนื-องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที-ยวเอง 
o. เมื-อทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทั +งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื-อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั +งหมด  
 

รายละเอียดเกี"ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ที-ประสงค์จะพํานกัระยะสั +นในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 1m วนั ไมว่า่จะด้วย

วตัถปุระสงค์เพื-อการทอ่งเที-ยว เยี-ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั +นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื-อ

เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 

**เอกสารที-อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัAวเครื-องบินและเอกสารเรื-องที-พกัทางบริษัทจะ

จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ั +งนี +ขึ +นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัAวเครื-องบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิ-งที-ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที-อาจเกิดขึ +นระหว่างที-พํานกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 



 

   

 

 

  

  

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (สาํหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที-ยงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที-จะกระทําในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ-งที-ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบติัเพื-อการพํานกั

ระยะสั +น 

3. ในขั +นตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 14 วนั 

4. เป็นผู้ ที-ไมมี่ประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าข่ายคณุสมบติัที-อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 
 

3. ชื-อ ที-อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที-ติดตอ่ได้ระหว่างที-พํานกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื-นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที-พํานกัในเมืองไต้หวนั 


