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ตกึไทเป101 |  วดัหลงซาน |ขอพรความรัก ณ วดัเสียไหเ่ฉิงหวง | 
| ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | วดัพระถงัซมัจัง๋ | อนสุรณ์เจียงไคเช็ค | 

| ช้อปปิง้ซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |  
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
วนัท่ี 2. สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – 

วดัเหวนิหวู ่– ชิมชาอูห่ลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัท่ี 3. เย๋หลิว่ – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซ่ือหลนิไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 4. ขอพรความรัก ณ วดัหลงซานซ่ือ – ขอพรความรัก ณ วดัเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึก

ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ร้านพายสบัปะรด – ซีเหมินติง 
วนัท่ี 5. สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00) 

TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง สงิหาคม-ตุลาคม 2562 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
23.59 น. 

 
คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 สายการ
บนินกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่งระบบ
การจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลกูค้าเท่านัน้หากท่านมี
ความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเคร่ือง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและช าระ
ค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตวัท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจบัปรับได้]     

วันที่2 
สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
– วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 03.20-
08.05,03.45-08.30) 

03.20 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกบัทาง
เจ้าหน้าที่อีกครัง้ 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. 
 

เดินทางถงึ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น  หลงัจากนัน้พาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะท่านเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล 
 น าท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตาม

ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุและเป็นเขื่อนท่ีส าคญัในไต้หวนั มีความยาวถงึ 33 กิโลเมตร  หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนี ้
จะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์  คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วที่ก าลงัประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ ยที่
ดีมีมังกรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถ้ือว่าเป็นจุดรับพลงัมังกรที่สมบูรณ์ที่สดุของไต้หวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมี
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญมากมาย  หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการพระอัฐิของพระถงัซัมจัง๋ ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ 
วัดพระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่  หรือ วัดกวนอู เป็นวดัศกัด์ิสทิธ์ิอีกแห่งของไต้หวนั ซึง่ภายใน

จะเป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์) และเทพ
เจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา”ที่มีชื่อเสยีงมากในด้านความรัก  ถือว่าเป็นจดุศนูย์
รวมของเทพเจ้าส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา  เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึง
สงิโตหินอ่อน  2 ตวั ที่ตัง้อยู่หน้าวดัซึง่มีมลูค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั 
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 น าคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นต ารับ เป็นที่นิยมของคนรักสขุภาพและขึน้ชื่อของชาวไต้หวนั ที่ท่านสามารถ
น าเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Moving Star Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่3 
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลิน
ไนท์มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไต้หวัน มีลกัษณะพืน้ที่เป็น
แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ท าให้เกิดโขดหินงอก
เป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆที่น่าต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลก น าท่าน
อิสระช้อปปิง้ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมยักษัตริย์ กวงสวี ้แห่งราชวงศ์ชิง มี
นกัขดุทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน
พากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
“เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซนัชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจ านวน
มากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  ให้ท่านได้เพลดิเพลนิในการจบัจ่ายซือ้ของกินที่
แปลกตา เช่น บวัลอยเผือกที่โด่งดังที่สดุในไต้หวันท่ีมีรสชาติแบบดัง้เดิม  ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพืน้เมืองที่ท่าน
สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได้อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านแวะช้อปปิง้ ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึน้ชื่อเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบติั ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ 

เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล า้ค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก น า
ท่านแวะช้อปปิง้ ร้าน COSMETIC ศนูย์รวมผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงามที่ขึน้ชื่อของไต้หวัน  ให้ท่านได้จบัจ่าย
ใช้สอยและสามารถน าเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ 

 หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ที่สดุในไทเป ให้ท่านซือ้สนิค้าพืน้เมือง 
อาหาร หรือสนิค้าที่ระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Cu Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่4 
ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตกึไทเป 101 (ไม่
รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ร้านพายสับปะรด – ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซ่ือ – ซีเหมินตงิ  

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าคณะท่านสู ่ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง (Taipei Xiahai City God Temple ตัง้อยู่ที่ย่านริมแม่น า้ตัน้สุย่  มี
เทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมืองประดิษฐานอยู่ภายในนีม้ากมายหลายองค์ ท าให้มีคนไทเปหลากหลายกลุม่มาขอพร
กนัท่ีนี่ ตัง้แต่วยัรุ่นมาขอพรเร่ืองความรัก ไปจนถงึเหลา่ภรรยาที่มาขอพรเทพให้มีชีวิตคู่ที่ราบร่ืน โดยจะมีรองเท้าน าโชค
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เป็นของที่ระลกึเพื่อให้ชีวิตคู่ราบร่ืนด้วย โดยเชื่อกนัว่าเมื่อซือ้รองเท้าแล้ว ให้น าไปวนท่ีกระถางธูป 3 รอบจากนัน้ให้เอา
กลบัไปเก็บไว้ในตู้ เสือ้ผ้าห้องนอน หนัหวัรองเท้าเข้าหาตู้จะท าให้สามีไม่หนีไปไหน ชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที่
สร้างขึน้เพื่อร าลกึถงึอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถงึ 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ี
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัที่หาดไูด้ยากภายใน
อนสุรณ์สถาน  น าคณะท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมยอดนยิมของไต้หวนั ที ่ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสบัปะรด, ป๊
อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  Takao (เมนูพิเศษ! เส่ียวหลงเปา) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ซึ่ง

เป็นความสงูอนัดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สงูติดอันดับโลกให้
ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า
หน้าที่กันการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สดุในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 
เมตร ต่อนาที  ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมายน าคณะท่าน
ชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวดัเก่าแก่ที่มีชื่อเสยีงให้ท่านได้สมัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวนัแบบ ดัง้เดิม สร้าง
ขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเป่ียมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว  วัดแห่ง นีเ้ต็มไปด้วย
รูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลงัจากนัน้น าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้านค้า 
สไตล์ไต้หวนั ให้ท่านได้ ช้อปป้ิงย่านซีเหมินตงิ (Ximending) ชื่อนีม้ีที่มาจากยคุการยดึครองของญ่ีปุ่ น เน่ืองจากที่ตัง้
ทางภมูิศาสตร์ที่ตัง้อยู่ทางประตูเมืองตะวนัออกของไทเปจึงตัง้ชื่อว่า ซีเหมินติง ซีเหมินติงเป็นถนนคนเดินและย่านช้อป
ปิง้ที่เป็นท่ีนิยมของเมืองไทเป และเป็นถนนเส้นแรกของไทเปที่ถกูก าหนดให้เป็นถนนเดินเท้า ที่เต็มไปด้วย ร้านคาราโอ
เกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนงัสอืและเสือ้ผ้าเคร่ืองส าอาง รวมทัง้สนิค้าแฟชัน่เทรนด์รุ่นใหม่ๆมากมาย อาทิ 
Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.  ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของนักช้อปที่เรียกได้ว่าเป็นสยามสแควร์ของเมืองไทยเลย
ทีเดียว 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Eatern Yangmei Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 

12.20-13.00) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX หรือ ห้องอาหารของโรงแรม) 

09.55 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติไต้หวนั อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน า้หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 
***ส าหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดงันี*้** 
เน่ืองด้วยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกบัทาง
เจ้าหน้าที่อีกครัง้ TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน SAY HI 5 วัน 3 คืน BY XW  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 1 - 5 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 3 - 7 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 4 - 8 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 7 - 11 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 8 - 12 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 10 - 14 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 11 - 15 ส.ค. 62 13,888 13,888 13,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 14 - 18 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 15 - 19 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 17 - 21 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 18 - 22 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 21 - 25 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 22 - 26 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 24 - 28 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 25 - 29 ส.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 1 - 5 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 4 - 8 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 5 - 9 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 7 - 11 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 8 - 12 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 11  - 15 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 
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วนัท่ี 12 - 16 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 14 - 18 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 15 - 19 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 18 - 22 ก.ย. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 19 - 23 ก.ย. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 21 - 25 ก.ย. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 22 - 26 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 25 - 29 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 26 - 30 ก.ย. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 12,888 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 2 - 6 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 3 - 7 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 6 - 10 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 9 - 13 ต.ค. 62 14,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 10 - 14 ต.ค. 62 14,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 12 - 16 ต.ค. 62 14,888 15,888 15,888 15,888 4,500 

วนัท่ี 17 - 21 ต.ค. 62 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 19 - 23 ต.ค. 62 14,888 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 20 - 24 ต.ค. 62 13,888 12,888 12,888 12,888 4,500 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 1,800 เหรยีญไตห้วนั/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบนิ/สภาวะ
อากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวสัิยต่างๆ ที่ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์และแจ้งให้คณะ
ท่านทราบล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยนิยอมและยนิดีที่จะปฏบิัตติามประกาศ  
โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ*** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ 
 คอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่ับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบนิมีการการันตีมดัจ าท่ี
นัง่กบัสายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่
ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบ ุไว้
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้ 

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย

การบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ 
3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,800 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านักระยะสัน้  
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และไม่

เข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็น
การยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะจดัเตรียม
ให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น เงินสด บตัรเครดติ 

เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไต้หวนั 
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