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ไต้ หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตัน้ สุ่ย 5 วัน 3 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตันสุ
้ ย่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา
ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้ อปปิ ง้ ซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตันสุ
้ ย่

เริ่มต้ นเพียง

12,888.-

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-1FEB-24MAR20

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว –หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระ
ถังซัมจัง๋ – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์ เก็ต
วันที่ 3. ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้ านพายสับปะรด – ร้ าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั ้น 89) – ซีเหมินติง
วันที่ 4. ร้ าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั ้นสุย่ – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั ้นสุย่ – ตลาดคนเดินตั ้นสุย่
วันที่ 5. ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.
23.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั ้น 3 เคาน์ เตอร์ 5 ประตู 5 สายการ
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั ้น 3 เคาน์ เตอร์ 5 ประตู 5 สายการ
บินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่อง
บินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่อง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่ องบิน เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่ องบิน เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน NOKSCOOT ซึ่ง
ระบบการจองที่น่ ั งเป็ นแบบสุ่มที่น่ ั งว่ าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็ นที่น่ ั ง STANDARD SEAT ให้ กับลูกค้ าเท่ านั น้
ระบบการจองที่น่ ั งเป็ นแบบสุ่มที่น่ ั งว่ าง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็ นที่น่ ั ง STANDARD SEAT ให้ กับลูกค้ าเท่ านั น้
หากท่ านมีความประสงค์ ท่ ีจะระบุท่ ีน่ ั งบนเครื่ อง หรื อเปลี่ ยนที่น่ ั งใหม่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่ อสาย
หากท่ านมีความประสงค์ ท่ ีจะระบุท่ ีน่ ั งบนเครื่ อง หรื อเปลี่ ยนที่น่ ั งใหม่ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่ อสาย
การบินและชาระค่ าบริ การเพิ่มเติมด้ วยตัวท่ านเอง***
การบินและชาระค่ าบริ การเพิ่มเติมด้ วยตัวท่ านเอง***
[สาคัญมาก!! ไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื อ้ สัตว์ หรื อเนื อ้ สัต ว์ แปรรู ปเข้ าเมืองไต้ หวั นหากฝ่ าฝื นมี
[สาคัญมาก!! ไม่ อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื อ้ สัตว์ หรื อเนื อ้ สัต ว์ แปรรู ปเข้ าเมืองไต้ หวั นหากฝ่ าฝื นมี
โทษจับปรั บได้ ]
โทษจับปรั บได้ ]
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เจ้ าหน้ าที่อีกครั ้ง DMK-TPE : XW182 (02.25-07.05 / 03.45-08.30)
เจ้ าหน้ าที่อีกครั ้ง DMK-TPE : XW182 (02.25-07.05 / 03.45-08.30)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้ หวัน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวก
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้ หวัน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวก
ในการนัด หมาย กรุ ณาปรับ นาฬิ กาของท่ านเป็ น เวลาท้ องถิ่น หลังจากนัน้ พาคณะท่า นผ่ า นพิ ธีตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ในการนัด หมาย กรุ ณาปรับ นาฬิ กาของท่ านเป็ น เวลาท้ องถิ่น หลังจากนัน้ พาคณะท่า นผ่ า นพิ ธีตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ศุลกากร
ศุลกากร
รั บประทานอาหารแบบกล่ อง (McDonald’s)
รั บประทานอาหารแบบกล่ อง (McDonald’s)
นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล
นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ของไต้ หวัน ที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล
นาท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง เดิมเป็ นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊ กมินตัง๋ ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี ้ภัย
นาท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ ง เดิมเป็ นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊ กมินตัง๋ ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี ้ภัย
มารวมตัวที่ไต้ หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ ายออก บ้ างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื อ้ หมู่บ้านแห่งนี ้
มารวมตัวที่ไต้ หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ ายออก บ้ างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื อ้ หมู่บ้านแห่งนี ้
และสร้ างเป็ นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างที่ทาการรื อ้ ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพ
และสร้ างเป็ นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างที่ทาการรื อ้ ถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพ
และระบายสีแนวกาแพง และตัวบ้ าน นัยว่าเป็ นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี ้ที่ ภาพวาดบนกาแพงและตัวบ้ านสะดุด
และระบายสีแนวกาแพง และตัวบ้ าน นัยว่าเป็ นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี ้ที่ ภาพวาดบนกาแพงและตัวบ้ านสะดุด
ตาผู้พบเห็น ด้ วยสีสนั ที่สดใจเปี่ ยมไปด้ วยความสุข ทั ้งตัวหนังสือ ตัวการ์ ตนู ใบหน้ าคน จนได้ รับการกล่าวขานในวงกว้ าง
ตาผู้พบเห็น ด้ วยสีสนั ที่สดใจเปี่ ยมไปด้ วยความสุข ทั ้งตัวหนังสือ ตัวการ์ ตนู ใบหน้ าคน จนได้ รับการกล่าวขานในวงกว้ าง
นาท่านล่องเรือยอร์ ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่
ใหญ่ ที่สดุ และเป็ นเขื่ อนที่สาคัญในไต้ หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุม สูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่ า ง
ครึ่ง บนเหมื อนพระอาทิตย์ ครึ่ง ล่า งเหมือ นพระจันทร์ เสี ้ยวที่กาลัง ประกบกัน อยู่แ ละยังเป็ น ตาแหน่ งฮวงจุ้ยที่ ดี มีมังกร
ล้ อ มรอบ พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ถ้ ือ ว่ าเป็ นจุดรับ พลัง มังกรที่ สมบูรณ์ ที่ สุดของไต้ ห วัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี จ้ ะมี สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญมากมาย
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นาท่านล่องเรือยอร์ ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่
ใหญ่ ที่สดุ และเป็ นเขื่ อนที่สาคัญในไต้ หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุม สูงทะเลสาบแห่งนี ้จะมีรูปร่ า ง
ครึ่ง บนเหมื อนพระอาทิตย์ ครึ่ง ล่า งเหมือ นพระจันทร์ เสี ้ยวที่กาลัง ประกบกัน อยู่แ ละยังเป็ น ตาแหน่ งฮวงจุ้ยที่ ดี มีมังกร
ล้ อ มรอบ พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ถ้ ือ ว่ าเป็ นจุดรับ พลัง มังกรที่ สมบูรณ์ ที่ สุดของไต้ ห วัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี จ้ ะมี สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญมากมาย

กลางวัน

หลังจากนั ้นนาท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)
หลังจากนั ้นนาท่านนมัสการสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรื อ วัดกวนอู เป็ นวัดศักดิ์สทิ ธิ์ อีกแห่งของไต้ หวัน ซึ่งภายในจะ
เป็ นที่ประดิษฐานรูปปั น้ ของศาสดาขงจื ้อ (เทพเจ้ าแห่งปั ญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์ ) และเทพเจ้ า
แห่งความรักองค์ใหม่ลา่ สุดหรือที่เรารู้จกั กันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้ านความรัก ถือว่า เป็ นจุดศูนย์ รวม
ของเทพเจ้ าสาคัญที่ท่ านสามารถมาขอพรได้ ครบทุกความปรารถนา เป็ นที่นับถือของชาวจีนและไต้ หวัน รวมถึงสิงโตหิน
อ่อน 2 ตัว ที่ตั ้งอยู่หน้ าวัดซึง่ มีมลู ค่าตัวละ 1 ล้ านเหรียญไต้ หวัน

ค่ า
ที่พัก
วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ค่ า
ที่พัก
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นาคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นาคณะท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดไนท์ มาร์ เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้ าหลากหลายประเภท
ทัง้ แบบแผงลอยและร้ านยี่ ห้ อแบรนด์ ระดั บ กลาง ร้ านเครื่ อ งสาอางค์ จ ากญี่ ปุ่ น ร้ านรองเท้ า กี ฬ ายี่ ห้ อ ต่ า งๆ เสื ้อผ้ า
หลากหลายยี่ห้อ ทั ้งยี่ห้อท้ องถิ่นของไต้ หวันเอง รวมแล้ วกว่า 100 ร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกแวะซื ้อแวะชมตามใจชอบ หาก
ท่านใดไม่ใช่ขาช้ อปปิ ง้ ก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี ้ยังเป็ นตลาดที่รวบรวมอาหารท้ องถิ่นให้ ท่านได้ ลิ ้มลองอีกด้ วย
อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – ร้ านพายสับปะรด – ร้ าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมชัน้
89) – ซึเหมินติง
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) นาท่านชม อนุ สรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อราลึก
ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 3 ปี สร้ างแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพื ้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรู ปภาพประวัติศาสตร์ สาคัญที่หาดูได้ ยากภายในอนุสรณ์ สถาน นาท่านเลือก
ซื ้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้ หวัน ที่ ร้ านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์ น, เห็ดทอด เป็ นต้ น)
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกชี ้ าบู 1 เซ็ท/ท่ าน)
นาท่านแวะช้ อปปิ ง้ ร้ าน Germanium ที่ขึ ้นชื่อเรื่ องสร้ อยข้ อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทาให้ เลือดลมเดินดีขึ ้น เพิ่ม
ความกระปรี ้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็ นอัญมณีล ้าค่าที่สดุ ในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ หลังจากนั ้น
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ตึ ก ไทเป 101 (ไม่ รวมค่า ขึน้ ตึกชมวิว ชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มี ความสูง ถึง 508 เมตร เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยงั มีจดุ ชมวิวที่สงู ติดอันดับโลกอีกด้ วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุ้มขนาดใหญ่ หนักกว่า 900 ตัน
ทาหน้ าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว นาท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งร้ านค้ า สไตล์ไต้ หวัน

ให้ ท่ านได้ ช้ อปปิ ง้ ย่ าน ซี เหมิ นติ ง ถื อว่ าเป็ นแหล่งช้ อ ปปิ ง้ ที่ยอดนิยมที่สุดของไต้ ห วันเลยก็ว่า ได้ หากเปรี ยบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ ไต้ หวัน หากเปรี ยบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้ หวัน ด้ านในมีหลากหลายแบรนด์ สินค้ าทัง้
เสื ้อผ้ า และรองเท้ า กี่ ฬ ายี่ ห้ อต่ า ง ๆ ยัง มี สิน ค้ ายี่ ห้ อท้ อ งถิ่ น ให้ เ ลือกซื อ้ แต่ที่ นี่ ไ ม่ไ ด้ มีแ ค่ สิน ค้ าช้ อ ปปิ ง้ อย่า งเดี ยว ยัง มี
ร้ านอาหารเยอะแยะมากมายให้ ท่านได้ เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้ กับเมนู น ้าแข็งใสไอซ์ มอนสเตอร์ หรื อปิ ง
ซูแบบเกาหลีซงึ่ ต้ นตารับของเมนูนี ้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Cu Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

ร้ าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตัน้ สุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่ งความรั กตัน้ สุ่ย – ตลาด
คนเดินตัน้ สุ่ย
บริ การอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะชมร้ านเครื่องสาอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของไต้ หวันมากมายหลายแบรนด์ ที่ท่าน
สามารถซื ้อเป็ นของฝากแก่คนทางบ้ านได้
จากนั ้นนาท่า นสู่ วัดหลงซาน หรื อ “วัดมังกรภูเขา” เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ ว่า เป็ นวัดพุทธที่
เก่าแก่ที่สดุ ในไต้ หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี ้เต็มไปด้ วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้
เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้ าที่ได้ สร้ างไว้ อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝี มือที่หาได้ ยากในปั จจุบัน ในแต่ละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สาหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่ องความรัก ขอด้ ายแดง
เสริ มดวงความรักขอได้ ที่นี่กับองค์ เ ทพเจ้ าแห่งความรักหรื อ ”เฒ่าจันทรา ตานานด้ ายแดงแห่งรั ก ” ซึงเป็ นสัญลักษณ์ ที่
แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้ หวัน
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา)
นาท่านเพลิดเพลิน กับ ตลาดปลาไทเป หรื อ Addiction Aquatic Development ภายในเป็ นบรรยากาศตลาดอาหาร
ทะเลซีฟ้ดู คล้ ายของญี่ ปุนแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ ปนุ่ ท่านจะได้ เห็นบรรยากาศการซื ้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค้ า
หลากหลายให้ เลือกชิมหรื อเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั ้นนาท่านเดินทางสู่เมืองตั ้นสุ่ย เป็ นเมืองท่าตั ้งอยู่แม่น ้า
ตันสุย่ แต่เดิมเป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไต้ หวัน ต่อมาได้ พฒ
ั นาให้ เป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ขึ ้น
ชื่อของเมืองไต้ หวัน
นาท่านนมัสการสักการะเทพเจ้ าจากลัทธิ เต๋า ที่วัดเทียนหยวน บริ เวณรอบๆ วัดยังประดับประดาไปด้ วยต้ นซากุระ* ให้
ท่านได้ เพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบ่งบานต้ อนรับนักท่องเที่ยวให้ ได้ เชยชม พร้ อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไว้
เป็ นที่ระลึก (*ช่วงดอกซากุระบาน ที่ไต้ หวัน เดือน มี.ค. – ต้ นเดือน เม.ย. ทั ้งนี ้การบานของดอกซากุระขึ ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและปั ยจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการผลิบานของดอกซากุระร่ วมด้ วย)

นาท่านเดินทางสูส่ ะพานแห่ งความรั กตัน้ สุ่ย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเมืองตั ้นสุ่ย เปิ ดทาการเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2003 จึงเป็ นที่มาของชื่อสะพานแห่งนี ้
หลังจากนั ้นนาท่านสูต่ ลาดคนเดินตัน้ สุ่ย ให้ ท่านได้ อิสระในการเลือกซื ้อสินค้ า ทั ้งเสื ้อผ้ า รองเท้ า และของทานเล่น ซึ่ง
เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าและร้ านอาหารต่างๆ มากมายให้ ท่านได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ได้ อย่างอิสระ
อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Chungli-Business-Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า
09.20 น.

12.35 น.

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-1FEB-24MAR20
ไต้ หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.20-12.30,10.20-13.00)
รั บประทานอาหารเช้ า (BREAKFAST BOX)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้ หวัน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมนา้ หนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่ มีบริ การ
อาหารบนเครื่ อง)
***สาหรับไฟล์ทบินรายละเอียดดังนี ้***
เนื่องด้ วยทางสายการบินนกสกู๊ตอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเดินทางของท่านกับทาง
เจ้ าหน้ าที่อีกครั ้ง TPE-DMK : XW181 (09.20-12.30 / 10.20-13.00)
เดินทางกลับถึง กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 01-05 ก.พ. 63

อัตราค่ าบริ การ : ไต้ หวัน หวานหวาน
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตัน้ สุ่ย 5 วัน 3 คืน
เด็กอายุไม่ เกิน
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
13,888.13,888.13,888.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12
ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ
13,888.-

พักเดี่ยว
ท่ านละ
4,500.-

วันที่ 03-07 ก.พ. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 05-09 ก.พ. 63
วันที่ 07-11 ก.พ. 63

14,888.14,888.-

14,888.14,888.-

14,888.14,888.-

14,888.14,888.-

4,500.4,500.-

วันที่ 09-13 ก.พ. 63
วันที่ 11-15 ก.พ. 63

12,888.13,888.-

12,888.13,888.-

12,888.13,888.-

12,888.13,888.-

4,500.4,500.-

วันที่ 13-17
วันที่ 15-19
วันที่ 17-21
วันที่ 19-23

14,888.13,888.13,888.14,888.-

14,888.13,888.13,888.14,888.-

14,888.13,888.13,888.14,888.-

14,888.13,888.13,888.14,888.-

4,500.4,500.4,500.4,500.-

วันที่ 21-25 ก.พ. 63
วันที่ 23-27 ก.พ. 63
วันที่ 25-29 ก.พ. 63
วันที่ 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63

14,888.12,888.13,888.14,888.-

14,888.12,888.13,888.14,888.-

14,888.12,888.13,888.14,888.-

14,888.12,888.13,888.14,888.-

4,500.4,500.4,500.4,500.-

วันที่ 29 ก.พ. -04 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 02-06 มี.ค. 63

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

วันที่ 04-08 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 06-10 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 08-12 มี.ค. 63
วันที่ 10-14 มี.ค. 63
วันที่ 12-16 มี.ค. 63

12,888.13,888.14,888.-

12,888.13,888.14,888.-

12,888.13,888.14,888.-

12,888.13,888.14,888.-

4,500.4,500.4,500.-

วันที่ 14-18 มี.ค. 63
วันที่ 16-20 มี.ค. 63
วันที่ 18-22 มี.ค. 63

13,888.13,888.14,888.-

13,888.13,888.14,888.-

13,888.13,888.14,888.-

13,888.13,888.14,888.-

4,500.4,500.4,500.-

ก.พ. 63
ก.พ. 63
ก.พ. 63
ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-1FEB-24MAR20
วันที่ 20-24 มี.ค. 63

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

4,500.-

วันที่ 22-26 มี.ค. 63
วันที่ 24-28 มี.ค. 63

12,888.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

13,888.-

4,500.-

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ
รวม 1,800 เหรี ยญไต้ หวัน/ท่ าน/ทริ ป
**(เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสายการบิน/สภาวะอากาศ/
ฤดูกาล/การจราจร/การเมือง และเหตสุดวิสัยต่ างๆ ที่ทางบริ ษัทไม่ สามารถคาดการณ์ และแจ้ งให้ คณะท่ านทราบ
ล่ วงหน้ าได้ หากมีเหตุการณ์ ข้างต้ นเกิดขึน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และขอให้ คณะท่ านยินยอมและยินดีท่ จี ะปฏิบัติตามประกาศ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คานึงถึงความเหมาะสม ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ ากว่ า 6 เดือน
หรื อ 180 วัน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างต่ า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรั บผู้เดินทางที่อายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
*** ตามนโยบายของรั ฐบาลไต้ หวันร่ วมกับการท่ องเที่ยวกาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ร้ านชาอู่หลง , ร้ าน COSMETIC , ศูนย์ แร่ GERMANIUM , ร้ าน
ขนมพืน้ เมือง ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยว
ทุกท่ านทราบว่ าร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม การบริ โ ภคขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านของทางรั ฐบาลไต้ หวัน หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ณ
วันที่มีการลงร้ านรั ฐบาล ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 500
NTD/ท่ าน/ร้ าน ***
เงื่อนไขการให้ บริ การ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครั ้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิ ร์ มเดินทางก่อนทุกครั ้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
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4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ ทั ้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั น้ ไม่ สนั บสนุ นให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าเมืองไต้ หวันโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและไต้ หวัน ขึน้ อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์
ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทัง้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชั ้นที่นั่งจากชั ้นประหยัดเป็ นชั ้นธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้ อ งดาเนิ นก่อ นเดินทาง 7 วัน ล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงิน เพื่อ อัพ เกรดต้ องกระทาที่
เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั ้น
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ที ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] หากทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทจะมีการจัดห้ องพักให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมในลาดับต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
(ทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในไต้ หวันไม่ เกิน 14
วัน ถ้ ากรณีทางรั ฐบาลไต้ หวันประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวี
ซ่ าตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน

4.
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,800 เหรียญไต้ หวัน/ทริป/ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทั ้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าเมืองไต้ หวันให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั ้นในเมืองไต้ หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า เมืองไต้ หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน**
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากเมืองไต้ หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้ หวัน
คุณสมบัติการเข้ าเมืองไต้ หวัน (สาหรั บกรณีการเข้ าเมืองไต้ หวันตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้ หวันจะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสั ้น
3. ในขั ้นตอนการขอเข้ าเมือง จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้ หวัน หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง และ
ไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าเมือง

