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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. 
 

คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์5  ประตู 5 สายการ
บินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง  
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุ่มท่ีน่ังว่าง (RANDOM SEAT) ซ่ึงเป็นท่ีน่ัง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่าน้ัน
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ังใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาย
การบินและช าระค่าบริการเพิ่มเตมิด้วยตวัท่านเอง*** 
[ส าคัญมาก! !  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์หรือเน้ือสัตวแ์ปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมี
โทษจับปรับได้]     

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

02.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)  
***ส  าหรับไฟลท์บนิรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง

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

 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบนิแห่งชาติไตห้วัน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน หลังจากน้ันพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 

เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s) 
 น าคณะท่านเดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล  

เส้นทางการเดินทาง 
วันท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30) 
วันท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) – หนานโถว –หมู่บา้นสายรุง้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระ

ถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต  
วันท่ี 3. ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – รา้นพายสับปะรด – รา้น GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมช้ัน 89) – ซีเหมินติง 
วันท่ี 4. รา้น COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตัน้สุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย  
วันท่ี 5. ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00) 
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 น าท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภั้ย
มารวมตัวท่ีไตห้วัน เวลาผา่นมาหลายสิบปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื ้อหมู่บา้นแห่งนี ้
และสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างท่ีท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหน่ึงนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตัดสินใจวาดภาพ
และระบายสีแนวก าแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนีท่ี้ ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดุด
ตาผูพ้บเห็น ดว้ยสีสันท่ีสดใจเป่ียมไปดว้ยความสุข ท้ังตัวหนังสือ ตัวการต์ูน ใบหนา้คน จนไดร้ับการกล่าวขานในวงกวา้ง  

 
น าท่านล่องเรือยอรช์แบบส่วนตัวชมทิวทัศนข์อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและเป็นเข่ือนท่ีส  าคัญในไตห้วัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่าง
ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ์  ครึ่งล่างเหมือนพระจันทรเ์สีย้ว ท่ีก าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ท่ีดีมีมังกร
ลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของไตห้วัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวส  าคัญมากมาย  

 
หลังจากน้ันน าท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวปี ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากน้ันน าท่านนมัสการสิง่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไตห้วัน ซ่ึงภายในจะ

เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์) และเทพเจ้า
แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรอืท่ีเรารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกั  ถือว่าเป็นจุดศูนย ์รวม
ของเทพเจา้ส  าคัญท่ีท่ านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนา  เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตห้วนั รวมถึงสิงโตหิน
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อ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หนา้วัดซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน 

 
 น าคณะท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง น าคณะท่านชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมีสนิคา้หลากหลายประเภท

ท้ังแบบแผงลอยและร ้านยี่ห ้อแบรนด์ระดับกลาง  รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้ กีฬายี่หอ้ต่างๆ เสื ้อผ ้า
หลากหลายยี่หอ้ ท้ังยี่ห ้อทอ้งถ่ินของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นค้าใหท่้านไดเ้ลือกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ หาก
ท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ินใหท่้านไดล้ิม้ลองอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั  เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก   Moving Star Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
ไถจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมช้ัน 89) – ซึเหมินติง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพื่อร  าลึก

ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัตแิละรูปภาพประวตัิศาสตรส์  าคัญท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน น า ท่านเลือก
ซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ท่ี รา้นพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด,   ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุก้ีชาบู 1 เซ็ท/ท่าน) 
 น าท่านแวะช้อปป้ิงร ้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสร ้อยขอ้มือ Germanium ท่ีมีคุณสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่ม

ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล  า้ค่าท่ีสุดในโลกซ่ึงมีอยู่ไม่ก่ีท่ี หลังจากน้ัน
น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ ้นตึกชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) ตึก ท่ีมีความสูงถึง  508 เมตร เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอันดับโลกอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน 
ท าหนา้ท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว น าท่านอัพเดทแฟช่ัน และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วัน 
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 ใหท่้านไดช้้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่า เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้ หากเปรียบเทียบกับ

เมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ท้ัง
เสือ้ผ ้าและรองเทา้ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสินค ้ายี่หอ้ท้องถ่ินใหเ้ลือกซื้อ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินค ้าชอ้ปป้ิงอย่างเดียว  ยังมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท่้านไดเ้ลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดกั้บเมนู น า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิง
ซูแบบเกาหลีซ่ึงตน้ต  ารับของเมนูนีอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Cu Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ต้ันสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่ง
ความรักต้ันสุ่ย – ตลาดคนเดินต้ันสุ่ย  

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชมรา้นเครื่องส  าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดังของไตห้วันมากมายหลายแบรนดท่ี์ท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากน้ันน าท่านสู่  วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นวัดพุทธท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  ท่านจะได ้
เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั  ในแต่ละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส  าหรับท่านท่ีตอ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอด้ายแดง
เสริมดวงความรักขอไดท่ี้น่ีกับองคเ์ทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต  านานดา้ยแดงแห่งรัก”  ซึงเป็นสัญลักษณ์ท่ี
แสดงออกถึงคู่แท ้มีช่ือเสียงโด่งดังมากของไตห้วนั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา) 
 น าท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหาร

ทะเลซีฟู้ดคลา้ยของญ่ีปนุแต่ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค ้า
หลากหลายใหเ้ลือกชิมหรือเลือกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย   หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองตั้นสุ่ย เป็นเมืองท่าตั้งอยู่แม่น ้า
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ตันสุ่ย แต่เดิมเป็นเมืองท่าท่ีมีความส  าคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไตห้วนั ต่อมาไดพ้ัฒนาใหเ้ป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีขึน้
ช่ือของเมืองไตห้วัน  
น าท่านนมัสการสักการะเทพเจา้จากลัทธิเต๋า ท่ีวัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วัดยังประดับประดาไปดว้ยต้นซากุระ* ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินและชมกับดอกซากุระท่ีแบง่บานตอ้นรับนักท่องเท่ียวใหไ้ดเ้ชยชม พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไว ้
เป็นท่ีระลึก  (*ช่วงดอกซากุระบาน ท่ีไตห้วัน เดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย. ท้ังนี ้การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและปัยจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการผลบิานของดอกซากุระร่วมดว้ย) 

 
น าท่านเดินทางสู่สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองตั้นสุ่ย เปิดท าการเม่ือ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2003 จึงเป็นท่ีมาของช่ือสะพานแห่งนี ้  
หลังจากน้ันน าท่านสู่ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ใหท่้านไดอิ้สระในการเลือกซือ้สินคา้ ท้ังเสือ้ผา้ รองเทา้ และของทานเล่น ซ่ึง
เป็นแหล่งรวมรา้นคา้และรา้นอาหารต่างๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างอิสระ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบนิแห่งชาติไตห้วัน   

09.20 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot (รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเท่ียวบนิท่ี XW181 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเครื่อง) 
***ส  าหรับไฟลท์บนิรายละเอียดดังนี*้** 
เน่ืองดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดนิทางของท่านกับทาง

เจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง  TPE-DMK : XW181 (09.20-12.30 / 10.20-13.00) 
12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน หวานหวาน  
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ต้ันสุ่ย 5 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พกักับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
ท่านละ 

วันท่ี 01-05 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 03-07 ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 05-09 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 07-11 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 09-13 ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันท่ี 11-15  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 13-17  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 15-19  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 17-21  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 19-23  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 21-25  ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 23-27  ก.พ. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันท่ี 25-29  ก.พ. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 29 ก.พ. -04 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 02-06   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 04-08   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 06-10   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 08-12   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันท่ี 10-14   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 12-16   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 14-18   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
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วันท่ี 16-20   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันท่ี 18-22   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 20-24   มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันท่ี 22-26   มี.ค. 63 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันท่ี 24-28   มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 

  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป 

**(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)** 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่างๆ ท่ีทางบริษัทไม่สามารถคาดการณแ์ละแจ้งให้คณะท่านทราบ
ล่วงหน้าได้  หากมีเหตุการณข้์างต้นเกิดข้ึน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และขอให้คณะท่านยินยอมและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ  โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ต้องมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า  

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรฐับาล คือ ร้านชาอูห่ลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์ึงเรยีนให้กับนักท่องเท่ียว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว  
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 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ  
 คอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  ในกรณีท่ีค่าทัวรร์าคาต า่กว่า 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาช าระคา่ทัวรส์่วนท่ีเหลอื 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายท้ังหมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่าใชจ่้ายท้ังหมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตี
มัดจ าท่ีน่ังกับสายการบนิและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ 
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดย
ผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร ้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิน้ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีน่ังจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์ จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท า ท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดินทาง เท่าน้ัน 

2.  ค่าท่ีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่
ละสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส  าหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกับทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 
 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ  

(ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไตห้วันไม่เกิน 14 
วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ยเพิม่ในการขอวี
ซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท  ์
3. ค่าภาษีน า้มัน ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตห้วัน/ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไตห้วันจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขัดตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตัิเพื่อการพ  านัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ  านักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตวักลับจากเมืองไตห้วัน หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้เมืองไตห้วนัใหกั้บคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ  านักระยะสั้นในเมืองไตห้วนัไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะดว้ย
วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยันว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัทจะ
จัดเตรียมใหกั้บลูกทัวร ์แต่ท้ังนีขึ้น้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั**  

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วัน  
2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ  านักในเมืองไตห้วัน  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่างท่ีพ  านักในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจั้ก โรงแรม และอ่ืนๆ)  
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านักในเมืองไตห้วนั 


