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ตกึไทเป101 | วดัหลงซาน | วดัเทียนหยวน – สะพานแหง่ความรักตัน้สุ่ย | ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา  

ตลาดปลา  | อนสุรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิง้ซีเหมินตงิ | ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตัน้สุย่ 
 
 
 

 

  

 

เร่ิมต้นเพียง 12,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว –หมูบ้่านสายรุ้ง – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา – วดัพระ

ถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต  
วนัท่ี 3. ไถจง – ไทเป – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสบัปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชัน้ 89) – ซีเหมินติง 
วนัท่ี 4. ร้าน COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน้สุย่ – วดัเทียนหยวน – สะพานแหง่ความรักตัน้สุย่ – ตลาดคนเดินตัน้สุย่  
วนัท่ี 5. ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00) 

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตัน้สุ่ย 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2563 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

23.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประต ู5 สายการ
บินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่ น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองที่ น่ังเป็นแบบสุ่มที่ น่ังว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่ น่ัง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านัน้
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่ น่ังบนเคร่ือง หรือเปลี่ ยนที่ น่ังใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจับปรับได้]     

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่บ้าน
สายรุ้ง  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – 
ไนท์มาร์เกต็ (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 

02.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่  กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)  
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมกีารปรับเปลีย่นเวลาการเดนิทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง

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

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไมม่ีทางออกสูท่ะเล 
 น าทา่นสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมูบ้่านทหารผา่นศกึของพรรคก๊กมินตัง๋ในยคุสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลีภ้ยั

มารวมตวัที่ไต้หวนั เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกนัไป ต่อมามีโครงการรือ้หมู่บ้านแห่งนี ้
และสร้างเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างที่ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสินใจวาดภาพ
และระบายสแีนวก าแพง และตวับ้าน นยัว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนีท้ี่  ภาพวาดบนก าแพงและตวับ้านสะดดุ
ตาผู้พบเห็น ด้วยสสีนัท่ีสดใจเป่ียมไปด้วยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวัการ์ตนู ใบหน้าคน จนได้รับการกลา่วขานในวงกว้าง  
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น าทา่นลอ่งเรือยอร์ชแบบสว่นตวัชมทิวทศัน์ของ ทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สดุและเป็นเขื่อนที่ส าคญัในไต้หวนั มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
คร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงล่างเหมือนพระจันทร์เสีย้วที่ก าลงัประกบกันอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ ยที่ ดีมีมงักร
ล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลงัมงักรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสถานที่
ทอ่งเที่ยวส าคญัมากมาย  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถงัซัมจั๋ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น าทา่นนมสัการสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัดิ์สทิธ์ิอีกแหง่ของไต้หวนั ซึ่งภายในจะ

เป็นที่ประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์) และเทพเจ้า
แหง่ความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจุดศนูย์รวม
ของเทพเจ้าส าคญัที่ท ่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนา เป็นที่นบัถือของชาวจีนและไต้หวนั รวมถึงสิงโตหิน
ออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดัซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 

 
 น าคณะทา่นเดินทางสู ่เมืองไถจง น าคณะทา่นช้อปปิง้ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสนิค้าหลากหลายประเภท

ทัง้แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสือ้ผ้า
หลากหลายยี่ห้อ ทัง้ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ หาก
ทา่นใดไมใ่ช่ขาช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวัเบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ินให้ทา่นได้ลิม้ลองอีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   Moving Star Hotel  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 3 
ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – 
ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชัน้ 89) – ซเึหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อร าลกึ

ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชีวประวตัิและรูปภาพประวตัิศาสตร์ส าคญัที่หาดไูด้ยากภายในอนสุรณ์สถาน น าท่านเลือก
ซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวนั ที ่ร้านพายสบัปะรด (ขนมพายสบัปะรด,   ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีช้าบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าท่านแวะช้อปปิง้ร้าน Germanium ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม

ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอญัมณีล า้คา่ที่สดุในโลกซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีที่ หลงัจากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที่น่ียงัมีจดุชมวิวที่สงูตดิอนัดบัโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั 
ท าหน้าที่กนัการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว น าทา่นอพัเดทแฟชัน่ และการตกแตง่ร้านค้า สไตล์ไต้หวนั 

 
 ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวนัเลยก็ว่าได้  หากเปรียบเทียบกับ

เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้
เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิง
ซูแบบเกาหลซีึง่ต้นต ารับของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

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

วันที่ 4 
ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน้สุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่ง
ความรักตัน้สุ่ย – ตลาดคนเดนิตัน้สุ่ย  
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เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นแวะชมร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนัมากมายหลายแบรนด์ที่ทา่น
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  
จากนัน้น าท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ “วดัมงักรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวดัพุทธที่
เก่าแก่ที่สดุในไต้หวนัก็วา่ได้ ภายในวดัแหง่นีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้
เห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบนั   ในแต่ละวนัก็จะมี
พทุธศาสนกิชนจากทัว่ทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับท่านที่ต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดง
เสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสญัลกัษณ์ที่
แสดงออกถึงคูแ่ท้ มีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากของไต้หวนั 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าท่านเพลิดเพลินกบั ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหาร

ทะเลซีฟู้ ดคล้ายของญ่ีปุนแต่ไม่ต้องไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค้า
หลากหลายให้เลือกชิมหรือเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยั  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองตัน้สุย่  เป็นเมืองท่าตัง้อยู่แม่น า้
ตนัสุย่ แตเ่ดิมเป็นเมืองทา่ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของเมืองไต้หวนั ตอ่มาได้พฒันาให้เป็นพืน้ท่ีทอ่งเที่ยวอีกแหง่ที่ขึน้
ช่ือของเมืองไต้หวนั  
น าทา่นนมสัการสกัการะเทพเจ้าจากลทัธิเต๋า ที่วัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วดัยงัประดบัประดาไปด้วยต้นซากุระ* ให้
ท่านได้เพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบ่งบานต้อนรับนกัท่องเที่ยวให้ได้เชยชม พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไว้
เป็นที่ระลึก (*ช่วงดอกซากุระบาน ที่ไต้หวนั เดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย. ทัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและปัยจยัอื่นๆ ที่มีผลตอ่การผลบิานของดอกซากรุะร่วมด้วย) 

 
น าทา่นเดินทางสูส่ะพานแห่งความรักตัน้สุ่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีช่ือเสียงของเมืองตัน้สุย่  เปิดท าการเมื่อ
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2003 จึงเป็นท่ีมาของช่ือสะพานแหง่นี ้  
หลงัจากนัน้น าท่านสู่ตลาดคนเดินตัน้สุ่ย ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซือ้สินค้า ทัง้เสือ้ผ้า รองเท้า และของทานเลน่ ซึ่ง
เป็นแหลง่รวมร้านค้าและร้านอาหารตา่งๆ มากมายให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้ได้อยา่งอิสระ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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.- 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั   

09.20 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมกีารปรับเปลีย่นเวลาการเดนิทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของทา่นกบัทาง

เจ้าหน้าที่อีกครัง้  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.- 

  

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางที่สนามบนิดอนเมือง)** 
หวัหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะท่านทราบ
ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีที่จะปฏิบัตติามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
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ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีที่คา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี
มดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้ 

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 
วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวี
ซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 



 

โค้ดทวัร์ TWGT-28 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

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

6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 


