
 

 

รหัสทัวร GOH1903615 
ทัวรไตหวัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ขอพรความรัก 
ณ วัดเสียไหเฉิงหวง ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW) 
หนานโถว   ลองเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู 
เยหลิ่ว   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   ซื่อหลินไนทมารเก็ต   วัดหลงซานซื่อ 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   ชมตึกไทเป 101   รานพายสับปะรด   ซีเหมินติง 

 



 

 

 
ตึกไทเป101 | วดัหลงซาน | ขอพรความรกั ณ วัดเสียไหเฉิงหวง | ลองเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา  อนุสรณเจียงไคเช็ค | ชอปปم�งซเีหมินติง | ฝงเจี่ยไนทมารเกต็ | ซื่อหลินไนทมารเกต็  

 
 
 
 

 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 

23.55 น. 
 
 
 

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1  ชั้น 
3 เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของ
สายการบิ น  NOKSCOOT ซึ่ งระบบการจองที่ นั่ ง เป นแบ บสุ มที่ นั่ งว า ง 
(RANDOM SEAT) ซึ่งเปนที่นั่ง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทานั้นหาก
ทานมีความประสงคที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่งใหม จะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม โปรดติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพ่ิมเติมดวยตัวทานเอง*** 

เดนิทาง ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 03.20-08.05,03.45-08.30) 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถังซมัจั�ง 

– วดัเหวินหวู ่– ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนทม์ารเ์ก็ต  
วนัที� �. เย๋หลิ�ว – หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น – GERMANIUM SHOP – รา้น COSMETIC – ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� �. วดัหลงซานซื�อ – ขอพรความรกั ณ วดัเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค –  

 ชมตกึไทเป ��� (ไม่รวมคา่ขึ �นชั�น ��) – รา้นพายสบัปะรด – ซีเหมินติง 

วนัที� �. ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35,12.20-13.00) 

เริ�มต้นเพยีง 12,888.- 



 

 

[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู – ชิมชาอูหลง – 
ไถจง – ไนทมารเก็ต 

03.20 น. 
 

ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไมมี
อาหารบริการบนเครื่อง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังนี้*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง  โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
DMK-TPE : XW182 03.20-08.05 / 03.45-08.30 

08.05 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น หลังจากน้ันพาคณะทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (McDonald’s) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสู

ทะเล 
 นําทานลองเรือยอรชแบบสวนตัวชมทิวทัศนของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดและเปนเขื่อนที่สําคัญในไตหวัน มี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร  หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบน
เหมือนพระอาทิตย  ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ
ที่สุดของไตหวัน  โดยรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะมีสถานที่ทองเท่ียวสําคัญมากมาย 
หลังจากนั้นนําทานนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัด
พระถังซัมจั๋ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี) 
 หลังจากน้ันนําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เปนวัด

ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของไตหวัน ซึ่งภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ 



 

 

(เทพเจาแหงปญญา) และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) และเทพเจาแหงความ
รักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความ
รัก  ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ท านสามารถมาขอพรไดครบทุกความ
ปรารถนา เปนที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูหนา
วัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 

 นําคณะทานแวะ ชิมชาอูหลง เปนชาตนตํารับ เปนที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อ
ของชาวไตหวัน ที่ทานสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบานได 
นําคณะทานเดินทางสู เมืองไถจง นําคณะทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาด
กลางคืนที่มีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง 
รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้ง
ยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อแวะชม
ตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียังเปน
ตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  Moving Star Hotel  หรือเทียบเทา 

วันที่3 เยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – GERMANIUM SHOP – ราน COSMETIC – 
ซื่อหลินไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ

เกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและ
ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆที่นาตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว
โลก  
นําทานอิสระชอปปم�ง หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต
สมัยกษัตริย กวงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การ
โหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพ
ยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟم�นเปนฉากในการ
ถายทําภาพยนตร “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อูเหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่



 

 

สวยงามในฉากภาพยนตร ไดดึงดูด นักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาชื่นชม จิ่ว
เฟم�นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซื้อของ
กินที่แปลกตา เชน บัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวันที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม  ไขตมใบ
ชา และของแฮนเมดพื้นเมืองที่ทานสามารถซื้อกลับมาเปนของฝากไดอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ชาบ)ู 
 นําทานแวะชอปปم�ง ศูนย GERMANIUM ที่ขึ้นช่ือเรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่มี

คุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลายความเครียด 
รวมถึงปะการังแดง ที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีมีอยูเพียงไมกี่ที่ในโลก 
นําทานแวะชอปปم�ง ราน COSMETIC ศูนยรวมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามที่
ขึ้นชื่อของไตหวัน  ใหทานไดจับจายใชสอยและสามารถนําเปนของฝากใหแกทางบาน
ได 

 หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามคํ่าคืนที่ใหญที่สุดใน
ไทเป ใหทานซื้อสินคาพื้นเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Cu Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่4 
วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไหเฉิงหวง – DUTY FEE –  
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นช้ัน 89) –  
รานพายสับปะรด – ซีเหมินติง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําคณะทานสู ขอพรความรัก ณ วัดเสียไหเฉิงหวง (Taipei Xiahai City God 
Temple ตั้งอยูที่ยานริมแมน้ําตั้นสุย  มีเทพเจาที่คอยปกปกษรักษาเมืองประดิษฐาน
อยูภายในน้ีมากมายหลายองค ทําใหมีคนไทเปหลากหลายกลุมมาขอพรกันที่น่ี ตั้งแต
วัยรุนมาขอพรเรื่องความรัก ไปจนถึงเหลาภรรยาที่มาขอพรเทพใหมีชีวิตคูที่ราบรื่น 
โดยจะมีรองเทานําโชคเปนของที่ระลึกเพื่อใหชีวิตคูราบรื่นดวย โดยเชื่อกันวาเมื่อซื้อ
รองเทาแลว ใหนําไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากน้ันใหเอากลับไปเก็บไวในตูเสื้อผา
หองนอน หันหัวรองเทาเขาหาตูจะทําใหสามีไมหนีไปไหน  
ชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค 
ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 



 

 

แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูได
ยากภายในอนุสรณสถาน นําคณะทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที่ 
รานพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 นําคณะทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 

ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเปนความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในป 2016) 
เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกใหทานไดถายรูปคูกับ
แลนดมารคของประเทศไตหวันอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 
900 ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว  ดานในมีลิฟตที่มี
ความเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที  สวนดานลางของ
ตึกเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย 
จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได
เลือกซื้อ ในราคาโปรโมชั่นที่จะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุด
น้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดยี่หอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและที่
สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซื้อในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทย
แนนอน  
นําคณะทานชม วัดหลงซานซื่อ ถือเปนวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงใหทานไดสัมผัสความงาม
ของสถาปตยกรรมไตหวันแบบ ดั้งเดิม สรางขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงใหเห็นถึงจิตใจที่
เต็มเปم�ยมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววานหัว วัดแหง น้ีเต็มไปดวยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีตงดงาม  หลังจากน้ันนําทานอัพเดท
แฟชั่น และการตกแตงรานคา สไตลไตหวัน  
ใหทานได ชอปปم�งยานซีเหมินติง (Ximending) ชื่อน้ีมีที่มาจากยุคการยึดครองของ
ญี่ปุ�น เน่ืองจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ตั้งอยูทางประตูเมืองตะวันออกของไทเปจึงตั้งชื่อ
วา ซีเหมินติง ซีเหมินติงเปนถนนคนเดินและยานชอปปم�งที่เปนที่นิยมของเมืองไทเป 
และเปนถนนเสนแรกของไทเปที่ถูกกําหนดใหเปนถนนเดินเทา ที่เต็มไปดวย รานคารา
โอเกะ, โรงภาพยนตร, รานรองเทา, รานหนังสือและเส้ือผาเครื่องสําอาง รวมทั้งสินคา
แฟชั่นเทรนดรุนใหมๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. ซึ่งเปน
แหลงรวมตัวของนักชอปที่เรียกไดวาเปนสยามสแควรของเมืองไทยเลยทีเดียว 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Chungli-Business-Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่5 ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XW181 : 09.55-12.35,12.20-13.00) 
เชา รับประทานอาหารเชา (BREAKFAST BOX) 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติไตหวัน   
09.55 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot  

(รวมนํ้าหนักกระเป�า 20 kg) โดยเท่ียวบินที ่XW181  
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
***สําหรับไฟลทบินรายละเอียดดังน้ี*** 
เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรด
ตรวจสอบเวลาเดินทางของทานกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง 
TPE-DMK : XW181  09.55-12.35 / 10.20-13.00 

12.35 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที ่31 ต.ค.- 04 พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่17-21  พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่19-23  พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่21-25  พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่23-27  พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่25-29  พ.ย. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 
วันที ่27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 
วันที ่29 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- 



 

 

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

  



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคเุทศนทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทาน/ทริป 

**(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)** 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สายการบิน/สภาวะอากาศ/ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ทาง

บริษัทไมสามารถคาดการณและแจงใหคณะทานทราบลวงหนาได  หากมีเหตุการณขางตน
เกิดขึ้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา  และขอใหคณะทานยินยอมและยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศ  โดย
ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสม  ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง

เปนสําคัญ*** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตอง
มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษ
อยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวนัรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพนัธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรฐับาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา

รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมกีาร 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท  
     3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 



 

 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา 
และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง 
เทาน้ัน 

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพัก
ใหเปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  

(ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ
สั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา 
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 



 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


