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ตกึไทเป101 | วดัหลงซาน | ขอพรความรกั ณ วดัเสยีไห่เฉิงหวง | ลอ่งเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา  
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TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กันยายน 2562 - มกราคม 2563 
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เร่ิมต้นเพียง 11,111.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเห

วินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต  
วนัที่ 3. เย๋หลิ่ว – หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – รา้น COSMETIC – ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที่ 4. วดัหลงซานซื่อ – ขอพรความรกั ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชั้น 

89) – รา้นพายสบัปะรด – ซีเหมินติง 
วนัที่ 5. ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35,12.20-13.00) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
23.55 น. 

 
คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์5  ประตู 5 สายการบิน
นกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุ่มท่ีน่ังว่าง (RANDOM SEAT) ซ่ึงเป็นท่ีน่ัง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่าน้ัน
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีน่ังบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนท่ีน่ังใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสายการ
บินและช าระค่าบริการเพ่ิมเติมด้วยตัวท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์หรือเนื้อสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ
จบัปรับได้] 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที2่ 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวนิหวู่ – ชมิชาอู่หลง – ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต 

03.20 น. 
 

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจา้หนา้ที่อีกครัง้ 

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

08.05 น. 
 

เดินทางถงึ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะท่านเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไตห้วนั ที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล 
 น าท่านลอ่งเรอืยอรช์แบบสว่นตวัชมทิวทัศนข์อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ใหญ่ที่สดุและเป็นเขื่อนที่ส  าคญัในไตห้วนั มีความยาวถงึ 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบน
เหมือนพระอาทิตย ์ ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วที่ก  าลงัประกบกนัอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ที่ ดีมีมังกรลอ้มรอบ พืน้ที่
บริเวณนี ้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณท์ี่สุดของไตห้วัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวส  าคัญ
มากมาย 
หลงัจากนัน้น  าท่านนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั๋ง ที่อญัเชิญมาจากชมพทูวีป ณ วัดพระถงัซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น  าท่านนมสัการสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของไตห้วัน ซึ่งภายในจะ

เป็นที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ และเทพเจา้แห่ง
ความรกัองคใ์หม่ลา่สดุหรอืที่เรารูจ้กักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสยีงมากในดา้นความรกั  ถือว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพ
เจา้ส  าคญัที่ท่ านสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตห้วัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว 
ที่ตัง้อยู่หนา้วดัซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

 น าคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาตน้ต ารบั เป็นที่นิยมของคนรกัสขุภาพและขึน้ชื่อของชาวไตห้วัน ที่ท่านสามารถน าเป็น
ของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได ้
น าคณะท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง น  าคณะท่านชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินคา้หลากหลายประเภททั้ง
แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลาย
ย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้
อปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารทอ้งถ่ินใหท้่านไดล้ิม้ลองอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  Moving Star Hotel  หรอืเทียบเท่า 

วันที3่ 
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – ร้าน 
COSMETIC – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลม

ย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ท  าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่างๆที่น่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก  
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย ์กวงสวี ้แห่งราชวงศช์ิง 
มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ท  าใหจ้  านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพา
กนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยซังเฉิง
ชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทศันียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดู นกัท่องเที่ยวจ านวนมากใหเ้ดินทางมา
ชื่นชม จิ่วเฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินที่แปลกตา เช่น บัวลอย
เผือกที่โด่งดงัที่สดุในไตห้วนัที่มีรสชาติแบบดัง้เดิม  ไข่ตม้ใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองที่ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของ
ฝากไดอ้ีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ชาบู) 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ศูนย ์GERMANIUM ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ท  าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม

ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลายความเครยีด รวมถงึปะการงัแดง ที่เป็นอญัมณีล  า้ค่าที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีที่ในโลก 
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น าท่านแวะชอ้ปป้ิง รา้น COSMETIC ศนูยร์วมผลติภัณฑเ์พื่อสขุภาพและความงามที่ขึน้ชื่อของไตห้วัน  ใหท้่านไดจ้ับจ่ายใช้
สอยและสามารถน าเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได ้

 หลงัจากนั้นน  าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนที่ใหญ่ที่สดุในไทเป ให้ท่านซือ้สินคา้พืน้เมือง 
อาหาร หรอืสนิคา้ที่ระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Cu Hotel หรอืเทียบเท่า 

วันที4่ 
วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค – ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินตงิ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าคณะท่านสู ่ขอพรความรกั ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xiahai City God Temple ตั้งอยู่ที่ย่านริมแม่น  า้ตั้นสุ่ย  มีเทพ
เจา้ที่คอยปกปักษ์รกัษาเมืองประดิษฐานอยู่ภายในนีม้ากมายหลายองค ์ท  าใหม้ีคนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกันที่นี่ 
ตัง้แต่วยัรุน่มาขอพรเรื่องความรกั ไปจนถึงเหล่าภรรยาที่มาขอพรเทพใหม้ีชีวิตคู่ที่ราบรื่น โดยจะมีรองเทา้น  าโชคเป็นของที่
ระลกึเพื่อใหช้ีวิตคู่ราบรื่นดว้ย โดยเชื่อกนัว่าเมื่อซือ้รองเทา้แลว้ ใหน้  าไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนัน้ใหเ้อากลบัไปเก็บไวใ้น
ตูเ้สือ้ผา้หอ้งนอน หนัหวัรองเทา้เขา้หาตูจ้ะท  าใหส้ามีไม่หนีไปไหน  
ชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถงึอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้
เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวัติศาสตรส์  าคัญที่หา
ดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน น าคณะท่านเลือกซื ้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ที่  ร้านพายสับปะรด (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ซึ่งเป็น

ความสงูอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สงูติดอันดับโลกใหท้่านได้
ถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วันอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท  าหนา้ที่กันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ดา้นในมีลฟิตท์ี่มีความเรว็ที่สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  ส่วน
ดา้นลา่งของตกึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 
จากนั้นน  าท่านช็อปป้ิงสินคา้ที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน  าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าให้
ท่านไดส้ว่นลดมากมาย สินคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ี์หอ้ต่าง ๆ มีใหเ้ลือกมากมาย
และที่ส  าคญัท่านไดข้องแทแ้น่นอนหากท่านเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รแีละราคาถกูกว่าเมืองไทยแน่นอน  
น าคณะท่านชม วัดหลงซานซ่ือ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านไดส้ัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบ 
ดัง้เดิม สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถงึจิตใจที่เต็มเป่ียมไปดว้ยความศรทัธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่ง นีเ้ต็มไป
ดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลงัจากนั้นน  าท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งรา้นคา้ 
สไตลไ์ตห้วนั  
ใหท้่านได ้ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง (Ximending) ชื่อนีม้ีที่มาจากยุคการยึดครองของญ่ีปุ่ น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรท์ี่
ตัง้อยู่ทางประตเูมืองตะวนัออกของไทเปจึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านชอ้ปป้ิงที่เป็นที่นิยมของ
เมืองไทเป และเป็นถนนเสน้แรกของไทเปที่ถกูก  าหนดใหเ้ป็นถนนเดินเทา้ ที่เต็มไปดว้ย รา้นคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร,์ รา้น
รองเทา้, รา้นหนังสือและเสือ้ผา้เครื่องส  าอาง รวมทั้งสินคา้แฟชั่นเทรนดรุ์่นใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
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อัตราค่าบริการ : TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัที่ 20 - 24 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 31 ต.ค.- 04 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 17-21  พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 19-23  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 21-25  พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 23-27  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 25-29  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 29 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 01- 05  ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 03-07  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 05-09  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 07-11  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 09-13  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 11-15  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

Puma etc. ซึ่งเป็นแหลง่รวมตวัของนกัชอ้ปที่เรยีกไดว้่าเป็นสยามสแควรข์องเมืองไทยเลยทีเดียว 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที5่ ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (XW181 
: 09.55-12.35,12.20-13.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไตห้วนั   

09.55 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟลท์บินรายละเอียดดังนี*้** 
เนื่องดว้ยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกบัทาง
เจา้หนา้ที่อีกครัง้ 

TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถงึ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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วนัที่ 13-17  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 15-19  ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 17-21  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 19-23  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 21-25  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 23-27  ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 25-29  ธ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 27-31  ธ.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วนัที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
วนัที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 01- 05  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 03-07  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 05-09  ม.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 07-11  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 09-13  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 11-15  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 13-17  ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วนัที่ 15-19  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 17-21  ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่ 19-23  ม.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วนัที่ 21-25  ม.ค. 63 15,888.- 15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- 
วนัที่ 23-27  ม.ค. 63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัที่ 25-29  ม.ค. 63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัที่ 27-31  ม.ค. 63 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 4,500.- 
วนัที่  29 ม.ค.- 02 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วนัที่  31 ม.ค.- 04 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 
รวม 1,800 เหรียญไตห้วัน/ทา่น/ทริป 

**(เก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบินดอนเมือง)** 
หวัหน้าทวัรท์ีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ท่ีทางบริษัทไม่สามารถคาดการณแ์ละแจง้ให้คณะท่านทราบ
ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข้์างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถงึความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์ึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ 
 คอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีที่ค่าทวัรร์าคาต ่ากว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตี
มดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าที่
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้ 

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจดัห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบินที่มีการเรยีกเก็บ 
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6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์  

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 
วัน ถา้กรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวี
ซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
3. ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,800 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน 
5.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบรษัิทจะ

จดัเตรียมใหก้บัลกูทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั**  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั 
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