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ตกึไทเป101 | วดัหลงซาน | วดัเทียนหยวน – สะพานแหง่ความรกัตัน้สุ่ย | ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

ตลาดปลา  | อนสุรณเ์จียงไคเช็ค | ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ | ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต | ตลาดคนเดินตัน้สุย่ 
 
 
 

 

  

 

เร่ิมต้นเพยีง 12,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว –หมูบ่า้นสายรุง้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระ

ถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู ่– ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต  
วนัท่ี 3. ไถจง – ไทเป – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชัน้ 89) – ซีเหมินติง 
วนัท่ี 4. รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน้สุย่ – วดัเทียนหยวน – สะพานแหง่ความรกัตัน้สุย่ – ตลาดคนเดินตัน้สุย่  
วนัท่ี 5. ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00) 

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตัน้สุ่ย 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2563 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

23.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 สายการ
บินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซ่ึง
ระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุ่มที่น่ังว่าง (RANDOM SEAT) ซ่ึงเป็นที่น่ัง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่าน้ัน
หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่น่ังใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจับปรับได้]     

วันที ่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่บ้าน
สายรุ้ง  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – 
ไนทม์ารเ์กต็ (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 

02.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  
***ส าหรบัไฟลท์บินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องดว้ยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง

เจา้หนา้ที่อีกครัง้   DMK-TPE : XW182 (02.25-07.05 / 03.45-08.30) 
07.05 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ที่ไมม่ีทางออกสูท่ะเล 
 น าทา่นสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมูบ่า้นทหารผา่นศกึของพรรคก๊กมินตั๋งในยคุสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลีภ้ยั

มารวมตวัที่ไตห้วนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ต่อมามีโครงการรือ้หมู่บา้นแห่งนี ้
และสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างที่ท  าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพ
และระบายสีแนวก าแพง และตวับา้น นยัว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท้ี่  ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดดุ
ตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัท่ีสดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้บัการกลา่วขานในวงกวา้ง  
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น าทา่นลอ่งเรอืยอรช์แบบสว่นตวัชมทิวทศันข์อง ทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สดุและเป็นเขื่อนที่ส  าคญัในไตห้วนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปรา่ง
ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทรเ์สีย้วที่ก าลงัประกบกันอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ที่ ดีมีมังกร
ลอ้มรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรที่สมบูรณ์ที่สุดของไตห้วนั  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสถานที่
ทอ่งเที่ยวส าคญัมากมาย  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถงัซัมจ๋ัง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิส์ทิธ์ิอีกแหง่ของไตห้วนั ซึง่ภายในจะ

เป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ และเทพเจา้
แห่งความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรือที่เรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดา้นความรกั  ถือว่าเป็นจุดศนูยร์วม
ของเทพเจา้ส าคญัที่ท่ านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา เป็นที่นบัถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหิน
ออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่นา้วดัซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง น าคณะทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสนิคา้หลากหลายประเภท

ทั้งแบบแผงลอยและรา้นยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง รา้นเครื่องส าอางค์จากญ่ีปุ่ น รา้นรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสือ้ผ้า
หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ หาก
ทา่นใดไมใ่ช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไมต่อ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารทอ้งถ่ินใหท้า่นไดล้ิม้ลองอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   Moving Star Hotel  หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่3 
ไถจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – 
ตกึไทเป 101 (ไม่รวมช้ัน 89) – ซเึหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึ

ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตรส์  าคญัที่หาดไูดย้ากภายในอนสุรณส์ถาน น าท่านเลอืก
ซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ที ่รา้นพายสบัปะรด (ขนมพายสบัปะรด,   ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีช้าบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ที่ขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่มีคุณสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม

ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถึงปะการงัแดง เป็นอญัมณีล า้คา่ที่สดุในโลกซึง่มีอยู่ไมก่ี่ที่ หลงัจากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ที่น่ียงัมีจดุชมวิวที่สงูติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั 
ท าหนา้ที่กนัการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว น าทา่นอพัเดทแฟชั่น และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั 

 
 ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ

เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้
เสือ้ผา้และรองเทา้ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสินคา้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ช้อปป้ิงอย่างเดียว ยังมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมนู น า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิง
ซูแบบเกาหลซีึง่ตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Cu Hotel หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทยีนหยวน – สะพานแห่ง
ความรักตัน้สุ่ย – ตลาดคนเดนิตัน้สุ่ย  

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นแวะชมรา้นเครือ่งส  าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส  าอางช่ือดงัของไตห้วนัมากมายหลายแบรนดท์ี่ทา่น
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากนัน้น าท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ “วดัมงักรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพุทธที่
เก่าแก่ที่สดุในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ทา่นจะได้
เห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ที่ไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจุบนั   ในแต่ละวนัก็จะมี
พทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรบัท่านที่ตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดง
เสริมดวงความรกัขอไดท้ี่นี่กับองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท์ี่
แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากของไตห้วนั 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าทา่นเพลดิเพลนิกบั ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล

ซีฟู้ดคลา้ยของญ่ีปุนแต่ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคา้
หลากหลายใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองตัน้สุ่ย เป็นเมืองท่าตัง้อยู่แม่น า้
ตนัสุย่ แตเ่ดิมเป็นเมืองทา่ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของเมืองไตห้วนั ตอ่มาไดพ้ฒันาใหเ้ป็นพืน้ท่ีทอ่งเที่ยวอีกแหง่ที่ขึน้
ช่ือของเมืองไตห้วนั  
น าท่านนมสัการสกัการะเทพเจา้จากลทัธิเต๋า ที่วัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วดัยงัประดบัประดาไปดว้ยตน้ซากรุะ* ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินและชมกบัดอกซากุระที่แบ่งบานตอ้นรบันกัท่องเที่ยวใหไ้ดเ้ชยชม พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไว้
เป็นที่ระลึก (*ช่วงดอกซากุระบาน ที่ไตห้วนั เดือน มี.ค. – ตน้เดือน เม.ย. ทัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและปัยจยัอื่นๆ ที่มีผลตอ่การผลบิานของดอกซากรุะรว่มดว้ย) 

 
น าท่านเดินทางสู่สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีช่ือเสียงของเมืองตัน้สุย่ เปิดท าการเมื่อ
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2003 จึงเป็นท่ีมาของช่ือสะพานแหง่นี ้  
หลงัจากนัน้น าท่านสู่ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ใหท้่านไดอ้ิสระในการเลือกซือ้สินคา้ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ และของทานเลน่ ซึ่ง
เป็นแหลง่รวมรา้นคา้และรา้นอาหารตา่งๆ มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งอิสระ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 
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อัตราค่าบริการ : ไตห้วนั หวานหวาน  
ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ตัน้สุ่ย 5 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 01-05 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 03-07 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 05-09 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 07-11 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 09-13 ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 11-15  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 13-17  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 15-19  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 17-21  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 19-23  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 21-25  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 23-27  ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 25-29  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วันที ่5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.20-
12.30,10.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไตห้วนั   

09.20 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรบัไฟลท์บินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องดว้ยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง

เจา้หนา้ที่อีกครัง้  TPE-DMK : XW181 (09.20-12.30 / 10.20-13.00) 
12.35 น. เดินทางกลับถงึ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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วนัท่ี 29 ก.พ. -04 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 02-06   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 04-08   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 06-10   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 08-12   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 10-14   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 12-16   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 14-18   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 16-20   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 18-22   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 20-24   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 22-26   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัท่ี 24-28   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

  

ราคาทวัรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ทา่น/ทริป 

**(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมือง)** 
หวัหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา่นจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้  ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ทีท่างบริษัทไม่สามารถคาดการณแ์ละแจ้งให้คณะท่านทราบ
ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข์้างตน้เกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีทีจ่ะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัรจึ์งเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยว
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ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 

ถา้หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ 
 คอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีที่คา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตี
มดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้ 

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 
วัน ถา้กรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวี
ซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์
3. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,800 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 


